מכרזי כ"א מדריכים ביחידה לקידום נוער

בהתאם לסעיף  3לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"מ  ,1979 -מכריזה בזאת עיריית אור יהודה על משרות
פנויות כדלקמן.
מכרז כ"א מס'  - 17/2015מדריך ביחידה לקידום נוער במסגרת התוכנית הלאומית  -משרה אחת בהיקף .100%
מכרז כ"א מס'  - 18/2015מדריך ביחידה לקידום נוער במסגרת התוכנית הלאומית  -משרה אחת בהיקף .50%
מכרז כ"א מס'  - 19/2015מדריך ביחידה לקידום נוער  -משרה אחת בהיקף .100%
מכרז כ"א מס'  - 20/2015מדריך ביחידה לקידום נוער  -משרה אחת בהיקף .70%
תואר התפקידים :מדריך ביחידה לקידום נוער.
תיאור תפקיד  :איתור ויצירת קשר עם נערים בגילאי  14-18המנותקים ממסגרות לימוד או ממסגרות עבודה ,או מגלים קשיי
הסתגלות למסגרות הנ"ל ,ובסיכון.
" REACHING OUTיישוג".
תכנון יעדים טיפוליים לקידומם של בני הנוער
עבודה חינוכית – טיפולית פרטנית וקבוצתית ,תוך שימוש בכלים מגוונים ומותאמים
שיתוף פעולה עם שרותים בקהילה ומחוצה לה.
כפיפות ארגונית :למנהלת היח' לקידום נוער
דרישות התפקיד :עבודה בשעות גמישות כולל שעות אחה"צ והערב .ניידות.
השכלה :תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :קידום נוער ,עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,מדעי ההתנהגות,
קרימינולוגיה.
ניסיון מקצועי :עדיפות לבעלי נסיון בעבודה קבוצתית עם נוער ,בטיפול או בעבודה פרטנית עם חבורות.
כשירות מקצועית :השתתפות בקורס הכוון למדריכי קידום נוער ו"היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
כישוריים אישיים ודרישות ייחודיות לתפקיד:
יכולת לתקשר עם נוער מנותק ,אמפטיה לנוער מנותק ,יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ,יכולת לפתיחות וגמישות מחשבתית,
מעורבות חברתית ואכפתיות ,יכולת ביטוי בכתב ובע"פ ,יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
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הגשת מועמדות  -בכתב בצרוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,למחלקת משאבי אנוש בעירייה.
שד' אליהו סעדון  120אור יהודה ת.ד. 60373 .
פקס'.03-5339529 :
דוא"לsigal@or-ye.org.il :
מועד אחרון להגשה :יום חמישי כ"א אב תשע"ה ,6.8.2015 ,שעה .16:00
במקרה של ריבוי מועמדים ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין לריאיון בפני ועדת המכרזים עד  10מועמדים
מתאימים בלבד .בחירתם תיעשה על סמך המסמכים בלבד ,או לאחר ריאיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם ,הכל עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
לפרטים :לפרטים :טלפון - 03-5388118 :סיגל אסרף פקס' 1533-5388118 :דוא"לsigal@or-ye.org.il :
המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
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