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 01/2023מכרז חיצוני /פנימי  

נית חינוך עדולמו  ה לשירותים חברתיים וקהילתיים המשרות הבאות ומית דיר אל אסד דרושים למחלקה המק למועצ

 :משותפת 

 

 .מדריכה  בתוכנית טיפולים קבוצתיים  להורים ו/ או ילדים .1

 הדרכת הורים . :אור התפקידית

 50%:   חלקיות משרה

  מחלקה לשירותים חברתיים וקהילתייםמנהלת ה: פיפותכ

 חדש  עו"ס או  36-38 מח"ר לפי דירוג : דירוג

ם ו/או ילדים , הכנת סדנאות העשרה ל ארגון פעילות הדרכה להורי: מדריכה בתוכנית ואחראית עתיאור התפקיד

 לל  ועם הורים בפרט. תוכנית עבודה בגיל הרך בכ  ומניעה עבור ההורים , בניית 

 ד: דרישות התפקי-תנאי הסף

 פסיכולוגיה . ו חינוך   או מדעי רוח גיל הרך אוחינוך בהתמחות יאלית או צ תואר אקדמי בעבודה סו

   הורים ומשפחות בסיכון עם תעסוקתי  ן לניסיויתרון לדים ,סיון בעבודה פרטנית ו/או קבוצתית עם י שלוש שנים ני

 ניסיון בעבודת צוות . 

 . במידת הצורךלתי שגרתיות נכונות לעבוד בשעות ב

 .שנים 1-3 בגיל הרך ניסיון  בעבודה עם ילדים

 .  דת הצורךביקורי בית במי

 בעברית וערבית.  ובע"פ בכתבכושר הבעה 

 ה' -בימים א'  8:00-12:30שעות העבודה:

חץ , יכולת  עבודה בתנאי ל  ימנות אישית, יחסי אנוש טובים , יצירתיות , יכולת  : אמינות ומה כשורים אישיים

 .   ארגון , תכנון וניהול

 :(וספותדרישות נ) מידה תקריטריונים ואמו

 ע משפטי מיד ותוכנות מאגרי OFFICE-ה היכרות עם תוכנות עדיפות ל :ידע והשכלה

 אנגלית/ערבית/עברית- שפות.םפרטיסדר וארגון ודיוק ב 

על ידי   יקטפרוופת התקצוב לתק לאורך ליטפרוייקה  העסקה הינה ע"פ חוז- מיתהזמנית ואינה צהמשרה 
 . 360-תוכנית הלאומית ה

 

   :לכל המשרות לעייל עמדותמופן הגשת או

ת  הלמנ   ס.- ןלגב' זהר ירד  למשרה  םרלוונטייומסמכים    תחיים, תעודות  יגיש בקשה בצירוף קורו   שרהבמ  ןניי המעו 

קשה ללא צירוף ב    .0001:  :  שעה  ,02/2023/51  ליום  עד    il.imun.@deiralasadzohar  :  כתובת מייל,-נושא  אבימש

 רים כאחד. בפונה לנשים וגו  תמתייחס  ךזכר, אה בלשון המודעה נוסח ידון.ת מתאימים לא תדו תעוסמכים ומ

 

 ד רב בכבו

 קאסם אסדי 

 ראש המועצה 
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