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מכרז חיצוני מס' 72/14
מנהל/ת יחידת הנוער
במינהל חינו
בעיריית נתניה
כל מקו בו מפורט תאור התפקיד בלשו זכר ,הכוונה ג ללשו נקבה וכ ולהפ .זאת בהתא להוראות
סעי"  8לחוק שוויו ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1988
תאור התפקיד :
 .1שותפות בגיבוש מדיניות הפעולה בנושאי הנוער והקהילה ביישוב ואחריות לביצועה.
 .2אחריות לכל הנושאי הקשורי לחינו נוער ,חברה  ,קהילה ותרבות הפנאי שבטיפול הרשות
המקומית ותיאו על כל הגורמי העוסקי בנושאי אלו.
 .3אחריות על התוכניות הבאות  :מחוייבות אישית,תעודת בגרות חברתית,מתנדבי בחינו
הפורמלי,משצ"י ושל"ח,מוע' תלמידי בית ספרית,משלחות נוער יעודיות בית ספריות,חשיפת
בני נוער לשנת שרות במסגרת בית הספר,ליבת שעת המחנ,להיות אזרח,התרמות,תוכניות מניעה
לבני נוער על רצ" הסיכו +להב"ה ,יש מצב,מגזר עירוני,נוער בחרו .,
 .4אחריות לאיסו" מידע ונתוני עדכניי  ,ניתוח המידע ואיתור צרכי .
 .5תכנו וביצוע תוכניות להפעלת הנוער והקהילה ומעקב אחריה.
 .6הכנת תוכניות לתקצוב פעולות היחידה ואחריות לביצוע המדיניות התקציבית בהתא להנחיות
הרשות.
 .7ניהול משא ומת ע גורמי שוני וגיוס משאבי .
 .8גיוס עובדי  ,מיונ  ,שיבוצ לעבודה בשיתו" ע גורמי כ"א ברשות .אחריות להערכת עבודת .
 .9ניהול צוות העובדי  ,הנחיה והדרכה של הצוות ואחריות להשתלמות בהתא להנחיות.
 .10עבודה בשיתו" פעולה ע הממוני ברשות ובהתא להנחיותיה  ,ועל פי מדיניות מינהל חברה
ונוער במשרד החינו
 .11כל מטלה שתוטל ע"י הממוני
הכישורי הנדרשי :
 .1תואר ראשו לפחות באחד מהתחומי הבאי  :חינו בלתי פורמלי ,חינו ,עבודה קהילתית ,מדעי
ההתנהגות ,מינהל חינוכי .יועדפו בעלי תואר ראשו בחינו בלתי פורמלי ובמינהל חינוכי .תעודה
ורישיו עובד חינו.
 .2בוגר/ת קורס הכוו למנהלי מחלקות נוער וקהילה ובקורס לשיווק וגיוס משאבי .
 .3היתר הדרכה מטע מינהל חברה ונוער במשרד החינו.
 7 .4שנות ניסיו בתחומי הבאי  :ניהול ארגו והפעלת פרויקטי במסגרת חינו בלתי פורמלי ,הנחיית
הנחיית צוות  ,ניהול תקציב
 .5יכולת ניהול ,ארגו ,ביצוע ,בקרה ופיקוח ,יכולת הכנה וניהול תקציב ,יכולת ניהול משא ומת ,יכולת
פיתוח והפעלת פרויקטי  ,יכולת ניהול והפעלת צוות עובדי  ,יחסי אנוש תקיני  ,יכולת ביטוי
בכתב ובע"פ יכולת הבעה באנגלית
 .6עבודה בשעות בלתי שיגרתיות.
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כפיפות  :ראש מינהל חינו וחברה
הדרגה המוצעת  :מנהל/ת מחלקה  40#42בדרוגי השוני לחילופי $חוזה אישי באישור משרד הפני
העבודה מתבצעת ג בשעות אחה"צ והערב.
היק& משרה 1.0 :
טפסי להצעות מועמדי בצרו& קורות חיי מודפסי ותמונת פספורט של המועמד/ת ותעודות
המעידות על השכלה ,יש להגיש לאג& משאבי אנוש עד יו שלישי 29/7/14
נית $להגיש הטפסי ידנית במשרדי האג& בשעות העבודה ,בדוא"ל ,nirk@netanya.muni.il
בפקס  ,03#5480606 :בדואר  :רחוב הצור 6 $נתניה

בכבוד רב
מרי פיירברג+איכר
ראש העירייה
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