לשכת ראש העירייה
כ"א שבט תשע"ח
 60פברואר 8602
מכרז חיצוני מס' 30/1/
פסיכולוג/ית חינוכי/ת
בשירות הפסיכולוגי
במנהל חינוך -עיריית נתניה
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך .זאת בהתאם להוראות סעיף  /לחוק
שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .18//
א .עיקרי התפקיד:
 .1מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים/התפתחותיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים ,למשפחות
ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות הנפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום.
 .2מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים/התפתחותיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות
חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.
 .3כל מטלה שתוטל על ידי הממונים.
ב.

הכישורים הדרושים:
.1

.2
.3
.4
.5

בעל/ת תואר מוסמך בפסיכולוגיה יישומית רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן
מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה תשי"ח –  1551או מוסדר בחו"ל
שהוכר על ידי וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל או בעל
תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני
בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום
וחובות לימוד.
שפות  :עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
יישומי מחשב  :הכרות עם תוכנות ה.OFFICE-
רישום פלילי :היעדר הרשאה בעבירת מין  ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,
תשס"א 2001-
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד  :אמינות ומהימנות אישית ,כושר למידה ,כושר עבודת צוות ,כושר לטפח
יחסים בין אישיים ,עבודה תחת לחץ.

כפיפות :מנהלת השרות הפסיכולוגי או מי מטעמה.
דרגה מוצעת  :על פי הכישורים לפי הסכם פסיכולוגים.
היקף המשרה  :משרה אחת בין  00%-50%משרה ,חלק מהמשרה בתקן וחלק בחוזה אישי בדרוג דרגה.
שאלון אישי להצעות מועמדים בצרוף קורות חיים מודפסים ,תמונת פספורט ותעודות המעידות על השכלה של
המועמד/ת ,יש להגיש לאגף משאבי אנוש עד יום שלישי .20.02.201/
טפסים ניתן לקבל במזכירות אגף משאבי אנוש ,רח' הצורן  6נתניה או באתר האינטרנט העירוני.
ניתן להגיש הטפסים ידנית במשרדי האגף בשעות העבודה ,בדוא"ל ,avih@netanya.muni.il
בפקס  05-1520553 :ובדואר רח' הצורן  6נתניה.
בכבוד רב,
מרים פיירברג-איכר
ראש העירייה

