
   
 

 

  

  

  

 46/21מכרז מס' 

  למועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה

   למעון יום במושב טפחות מנהלת

  : חינוך.היחידה

  .מנהלת מעון :תואר המשרה

  .39-37/ מח"ר  9-7מנהלי  :דרגת המשרה ודירוגה

  . 100% :היקף העסקה

  חיצוני. :מכרזסוג 

תפקוד צוות המעון, הקשר עם  אחריות כוללת לכלל התפקוד במעון לרבות :ועיקרי התפקיד תיאור 
על פי הדרישות, ניהול שוטף של המעון  עם גורמים רלוונטיים בקהילה, ניהול התזונה ההורים, הקשר

 נה המעון, הציוד שבוהבטיחות, תחזוקת מב פעילויות כגון הרשמה, תיעוד ודיווח, ניהול ובכלל זה
  המתקיימת במעון. טיפולית –החינוכית לעבודה החינוכית  לרבות חצרותיו, הבריאות ויישום ההדרכה

  קשר רציף עם מנהלת החינוך הקדם יסודי במועצה.

  תנאי סף:

  סיון כמפורט להלן:יההשכלה והנ עמידה בדרישה אחת לפחות מדרישות

או בניהול \וניסיון של שנה לפחות בעבודה חינוכית התמחות בגיל הרך  M.Aתואר שני   .1
  .צוות/בהדרכה

חינוכית או בניהול  וניסיון של שנתיים לפחות בעבודה השכלה אקדמית בתחום הגיל הרך. 2
  .צוות/בהדרכה

להשלימו בתוך שנה מיום  ניהול מעון יום או המתחייב/ת השכלה אקדמית ובעל תעודת קורס. 3
  .העסקתו

או המתחייב/ת  יום ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום ים לפחות, בניהול מעוןותק של שנתי .4
  .מיום העסקתו להשלימו בתוך שנה

מעון יום או  ובעל תעודת קורס ניהול )2 -מטפל סוג( שנים לפחות, כמטפל מוביל 3ותק של . 5
  .שנה מיום העסקתו המתחייב להשלימו בתוך

המתחייב להשלימו  ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או 1 -שנים לפחות, כמטפל סוג 5ותק של . 6
  העסקתו. בתוך שנה מיום

  .כמפורט בתנאי הסף: ניסיון מקצועי

  .כמפורט בתנאי הסף :ניסיון ניהולי



   
 

 

  

  

  

  :דרישות נוספות

 עברית ברמה גבוהה. -שפות  
 יחסי אנוש טובים.  
 .יכולת עבודה בצוות  
 .ניידות 
 .אהבה, חום וסבלנות לילדים  

  

היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  -רישום פליליהיעדר 
  . 2001במוסדות מסוימים, תשס"א 

  .הלת החינוך הקדם יסודינמ :כפיפות

  .08/2021/31:  מועד פרסום

את ההצעות יחד עם מילוי שאלון אישי ( המופיע באתר המועצה תחת דרושים) ,ובצירוף צילומי 
תעודות המלצות, מסמך קו"ח מפורט ,אסמכתאות על העסקה קודמת, יש לשלוח במייל בציון מס' 

  . 14:00ד השעה ע 14/09/2021 לא יאוחר מיום  info@mrg.org.il -המכרז ל

  אחד./אך מופנה לגברים ולנשים כמטעמי נוחות  הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר

  על החתום

   עמית סופר 

  ראש המועצה האזורית

  מרום הגליל

  

  


