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 25-2022-ממ דייר אל אסד - תוכנית אורב ת/ישובי ת/רכזלתפקיד -נימכרז פנימי/חיצו
 

 הגדרת התפקיד:

 ז בתוכנית אור ייישוב רכז 

 בימי חמישי  שעות בשבוע, 3-היקף העבודה 

   תיאור התפקיד:

, וכוללת  (3-6)גילאי   תכנית אור הינה תכנית התערבות רב תחומית ומקיפה לילדים, הורים וצוות חינוכי, הפועלת בגנים

לצמצם פערים התפתחותיים, הקניית מיומנויות בסיס בתחום התקשורת, השפה,  במטרה עבודה קבוצתית עם ילדים 

 . ויכולת החשיבה ופיתוח יכולות עיבוד והבעה רגשית, וכן הדרכה של הורים

  ניותתכ עזרה בבניית  :ספר רמותהנחות את צוות המדריכים והתוכנית במ להדריך ול   ,תללוואחראי  רכז/ת תוכנית אור

דיונים בסוגיות ואתגרים מקצועיים  כתובת ל  על אופן העבודה הם הורים וצוותים חינוכיים, דים, הדרכה עבודה עבור היל

העבודה  ועל תכלול   ברשות המקומית מקצועייםה אחריות על קשר שוטף עם הממונים  גשים המהלך העבודה,אותם פו 

  ונים.ביישוב ומענה לגורמים הש

 : ף()תנאי סדרישות התפקיד

או עי המחלקה לשקילת תארים מחול במשרד  ממוסד אקדמאי מוכר עי המועצה להשכלה גבוהה,חובה תואר ראשון 

רפואיים, עדיפות לבעלי/ות  -תרפיה באומנויות, מקצועות פרא גיל רך, מיוחד, פסיכולוגיה, חינוך, חינוך   החינוך בתחומי 

 תואר שני.

 .3-6ות בעבודה עם ילדים בגיל הרך שנים לפח 3ניסיון של 

 בהדרכה ניסיון 

 מוטיבציה גבוהה ומחויבות. 

 בצוות.  הארגון ועבודיכולת  

 מנהלת מחלקת חינוך-כפיפות

 תנאי העסקה ושכר: 

 . העסקה על פי חשבונית או תלוש שכר, בהתאם לכישורי המועמד

 עלויות מעביד.  לא כולל  ות ,עי חגים ונס,חודשים בשנה כולל חופשות  10:העסקה רציפה  ₪ 90תעריף לשעה 

 . 360-ע"י התוכנית הלאומית    לפרויקטהעסקה הינה עפ"י חוזה פרוייקטלי לאורך תקופת התקצוב 

 אופן הגשת המועמדות

  הלסגנית מנל התעודות והמסמכיםכל ו   חיים  קורותלאיוש משרה פנויה בצירוף תגיש את הבקשה ה יגיש/ר במשהמעוניין/ת 

   ת המתאימות לא תדון.ה שלא יצרפו אליה התעודושבק. 10:00שעה  15/11/2022 ליום עד  ירדן,משאבי אנוש, גב' זוהר 

  zohar@deiralasad.munu.ilלמייל:  םרלוונטייים קו"ח ומסמכ את הבקשה בצירוף  ניתן גם לשלוח

  . וגברים כאחד, אך פונה לנשים המודעה נוסחה בלשון זכר

 

 ,בוד רבבכ

 חמד דבאח א

 ראש המועצה 

 

 


