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י"בטבתתשע"ו 
42דצמבר 4102

מכרז חיצוני מס' 01/401
למשרה של מנהל התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 061
בעיריית נתניה
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך .זאת בהתאם להוראות
– .סעיף  8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ "ח 8988
תיאור התפקיד:
 .8מנהל התוכנית הלאומית ברשות המקומית המתכלל את כל המערכים הרשותיים הנדרשים כדי
להבטיח ראיה כוללת של הילדים בסיכון וכל מרכיבי מערך השירותים ברשות המקומית באופן
שיטתי ,שיתופי ,מיקצועי ,חדשני ,אתי ובמסגרת ההנחיות  ,הדרישות והנהלים של מטה התוכנית
הלאומית המתפרסמים מעת לעת.
 .2כל מטלה שתוטל ע"י הממונים
הכישורים הדרושים:
 .8בעל תואר אקדמאי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  ,או המוכר ע"י המחלקה לשקילת
תארים מחו"ל במשרד החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים  :מדעי ההתנהגות ,סוציולוגיה,
פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית ,חינוך ,קרימינילוגיה ,בריאות הציבור.
 .2ניסיון מיקצועי  :לפחות  4שנות ניסיון בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון
לפחות  3שנות עבודה בניהול פרוייקטים הכוללים ניהול תקציב ,אחריות לתכנון
וביצוע משימות ,הובלה והנעת צוותים
יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במסגרת שדרשה שיתופי פעולה בין ארגוניים וכן
ניסיון בעבודה עם מערכות מידע ממוחשבות מורכבות
 .3ניסיון ניהולי  :יתרון לבעלי ניסיון של  3שנים בניהול צוותים של  3אנשים לפחות.
 .4דרישות נוספות  :היכרות עם תוכנות אופיס ,אינטרנט
 .5צורך בעבודה עם גופים נוספים רבים
 .6עבודת צוות ויכולת גישור
 .7נדרשות נסיעות מחוץ לישוב המרכז לצורך הדרכה והשתתפות במפגשים ארציים ומחוזיים
שיעור משרה51%:
כפיפות  :מינהלית לסמנכ"ל וראש המינהל הכללי ,מיקצועית לממונה המחוזית של התוכנית הלאומית
במשרד הרווחה.
דרוג ודרגה :מנהל מחלקה  64-64בדרוג מח"ר לחילופין חוזה דירוגי  7:9ברמה של מנהל מחלקה באישור
משרד הפנים

שאלון אישי למועמד  ,תמונת פספורט  ,קורות חיים מודפסים ותעודות המעידות על השכלה  ,יש להגיש לאגף
משאבי אנוש עד יום ראשון 45/43/38
טפסים ניתן לקבל במזכירות אגף משאבי אנוש ,רח' הצורן  ,8נתניה או באתר האינטראנט העירוני
ניתן להגיש הטפסים ידנית במשרדי האגף בשעות העבודה ,בדוא"ל nirk@netanya.muni.il

בפקס  ,45-76:4848:בדואר :רחוב צורן  8נתניה 
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מרים פיירברג איכר
ראש העירייה
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