בס"ד
דרוש/ה פקיד/ה
תואר המשרה :פקיד/ה מחלקת הנדסה ובטחון
היקף העסקה60% :
מתח דרגות5-7 :
כפיפות :מנהלת מח' הנדסה
תיאור תפקיד:
ביצוע עבודת מזכירות ומטלות פקידותיות הנוגעות לעבודת הרשות ,לפי הנחיותיו של הממונה.
תנאי סף:


 12שנות לימוד ,או תעודת בגרות מלאה.



עדיפות לבעל/ת רכב ורישיון נהיגה בתוקף.

עיקרי התפקיד:


ניהול ,פיקוח ובקרה על פעילות תקינה של המשרד.



ניהול תכנית הפעילות.



ריכוז והפצת מידע הנוגע לפעולות והחלטות המחלקות.



הקלדה וניהול של מסמכים.



טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני).



מענה טלפוני ופניות הציבור.



ניהול לוח הזמנים ופגישות של הממונה.



כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה

מאפייני עשייה ייחודיים:


זמינות ועבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך .



כתיבה ועריכת מסמכים בהתאם להנחיות מנהלת מחלקת ההנדסה או קב"ט המועצה.



יכולת התמודדות עם שינוי לוחות זמנים ואירועים בלתי מתוכננים.



ייצוגיות ושירותיות.



ארגון מידע וסדר.

\:docxמשאבי אנוש\מכרזים \1-2020דרושים פקידה במחלקת הנדסהM.

בס"ד
דרישות נוספות:


שפות  -עברית ברמה גבוהה.



יישומי מחשב  -שליטה בתוכנות ה.OFFICE-

בכבוד רב,
אלה שרעבי
מנהלת משאבי אנוש

\:docxמשאבי אנוש\מכרזים \1-2020דרושים פקידה במחלקת הנדסהM.

בס"ד

מכרז חיצוני מס' 38/2020
תואר המשרה :קצין ביקור סדיר.
מתח דרגות :חינוך ונוער.
היקף משרה.50% :
סוג משרה :חיצוני.
כפיפות :מנהל חינוך ברשות.
כפיפות פדגוגית :מפקח על הביקור הסדיר במחוז.

תיאור התפקיד:
עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה ,שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת
התלמידים במוסדות חינוך במשך  15שנות לימוד.

תחומי אחריות:
 בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
 איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
 טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
 ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
 ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות


בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך .עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך ,ייעוץ או חינוך מיוחד.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג .2012-
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר שלוש בחינות
לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת
ודיני איסור והיתר).



בעל תעודת הוראה.

\:docמשאבי אנוש\מכרזים \1-2020מכרז מנהל קצין ביקור סדיר\.הגדרת תפקיד קצין ביקור סדיר  50%משרה מכרז חיצוני -הארכהM.

בס"ד

דרישות ניסיון


ניסיון מקצועי  -הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש
שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.



עבור הנדסאי רשום  -הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש
שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.



עבור טכנאי רשום  -הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע
שנים לפחות .עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:


עבודה בשעות בלתי שגרתיות.



עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.



נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.



עבודה עם ילדים ונערים (גילאי  ,3-18חינוך מיוחד על גיל .)21

דרישות נוספות:


שפות -בהתאם לצורך.



יישומי מחשב -שליטה בשימוש ביישומי ה.OFFICE-



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



יחסי אנוש טובים.



יכולת שמירה על דיסקרטיות.

על המועמד לצרף:


קורות חיים.



שאלון למועמד/ת את הטופס יש להוריד מאתר המועצה.



מסמכים המעידים על תנאי הסף.

\:docמשאבי אנוש\מכרזים \1-2020מכרז מנהל קצין ביקור סדיר\.הגדרת תפקיד קצין ביקור סדיר  50%משרה מכרז חיצוני -הארכהM.

בס"ד

מועד פרסום המכרז20.10.2020 :
בקשות למכרז יש להגיש עד יום 01.11.2020 :בשעה.12:00 :
במסירה ידנית או למייל.miri.c@hevel-yavne.org.il :
טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג באתר המועצה תחת קטגוריה דרושים.
איש הקשר לעניין מכרז זה הינו :אלה שרעבי.08-8622128 ,


בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר ,בעלי
כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.



על העסקת קרובי משפחה במועצה יחולו סייגים בהתאם להוראות הדין וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.



תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות.

*רק פניות מתאימות תענינה.

בכבוד רב
משה ליבר
ראש המועצה

\:docמשאבי אנוש\מכרזים \1-2020מכרז מנהל קצין ביקור סדיר\.הגדרת תפקיד קצין ביקור סדיר  50%משרה מכרז חיצוני -הארכהM.

בס"ד

מכרז חיצוני מס' 40/2020
תואר המשרה :לבורנט בית ספר.
מתח דרגות.37-39 :
היקף משרה80% :
סוג משרה :חיצוני.
כפיפות :מנהל בית ספר.
תיאור התפקיד:
תמיכה בתהליכים פדגוגיים בתחומי הדעת הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה לימודית בטוחה בתחומי
החינוך מדעי  -מעשי לתלמידי בתי הספר.
תחומי אחריות:
 ריכוז הפעילות במעבדה.
 אחריות על קיום סביבה בטיחותית במעבדה.
 ניהול הציוד והרכש של המעבדה.
תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות
 בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ,בתחומי המדעים.
או
 תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה ,הפיזיקה ,הביוטכנולוגיה ,הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.
או
 תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה ,הפיזיקה ,הביוטכנולוגיה ,הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 עבודה בסביבה שיש בה לעיתים :רעש ,חום ,ריח ,סיכונים פיזיים.
 קפדנות
 הכרת ויישום חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות במעבדה.
 שליטה בהפעלת ציוד וכלים ובשימוש בחומרים הקיימים במעבדות בית הספר וחומר חי.

\:docמשאבי אנוש\מכרזים \1-2020מכרז לבורנט\הגדרת תפקיד לבורנט בית ספר  80%משרה חיצוניM.

בס"ד
דרישות נוספות:
 שפות  -עברית ברמה גבוהה.
 יישומי מחשב  -היכרות עם תוכנות ה.OFFICE-
 רישום פלילי  -היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א.2001-
 הגבלת כשירות -
 עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
 העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
 הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמשעובד חינוך.
 -הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

על המועמד לצרף:
 קורות חיים.
 שאלון למועמד/ת את הטופס יש להוריד מאתר המועצה.
 מסמכים המעידים על תנאי הסף.

מועד פרסום המכרז19.07.2020 :
בקשות למכרז יש להגיש עד יום 30.07.2020 :בשעה.12:00 :
במסירה ידנית או למייל.miri.c@hevel-yavne.org.il :
טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג באתר המועצה תחת קטגוריה דרושים.
איש הקשר לעניין מכרז זה הינו :אלה שרעבי.08-8622128 ,


בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה הזדמנות שווה ניתנת לאישה
ולגבר ,בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
על העסקת קרובי משפחה במועצה יחולו סייגים בהתאם להוראות הדין וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.



תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות.



*רק פניות מתאימות תענינה.

בכבוד רב
משה ליבר
ראש המועצה

\:docמשאבי אנוש\מכרזים \1-2020מכרז לבורנט\הגדרת תפקיד לבורנט בית ספר  80%משרה חיצוניM.

בס"ד

מכרז חיצוני מס' 36/2019

תיאור המשרה :עו"ס/ית מרכז תוכנית נתיבים להורות.

היקף המשרה.50% :
מתח דרגות :ח'-ו'.
סוג מכרז :חיצוני.
כפיפות :מנהלת מחלקת רווחה.
תיאור התפקיד:
ניהול והדרכת צוות טיפולי ,קיום ישיבות צוות ,ניהול תקציב המרכז ,מתן טיפולים פרטניים ,משפחתיים או
קבוצתיים עפ"י צרכי המשפחה ,בניית תכנית טיפול ,קיום וועדות הערכה ומעקב אחרי תוצאות הטיפול .אחריות
לקיום קשר שוטף עם שותפי תפקיד וגורמים בקהילה.

תיאור התפקיד:
-

אחריות לביצוע מדיניות המשרד ע"פ הוראה זו.

-

שותף בבחירת כוח האדם של המסגרת.

-

ניהול של כלל הצוות הטיפולי.

-

קיום ישיבות צוות משותפות לכלל המטפלים.

-

ניהול תקציב המרכז ,כולל מעקב על קליטת השמות.

-

מתן טיפולים פרטניים ,משפחתיים או קבוצתיים עפ"י הצרכים של המשפחה.

-

אחריות כוללת ,לבניית תוכניות טיפול ,קיום ועדות הערכה ,ומעקב אחר תוצאות הטיפול.

-

אחריות לקיו ם קשר שוטף עם שותפי תפקיד :עובדים מהמחלקה לשירותים חברתיים ,שירותים
רלוונטיים בקהילה (חינוך ,בריאות וכו').

-

משתתף בוועדות לתכנון טיפול והערכה במחלקה לשירותים חברתיים ומעביר את החומר הנדרש.

-

אחריות כוללת לביצוע תהליכי ההתערבות במכרז.

-

אחראי על תהליכי תיעוד והערכה של תוכניות הטיפוליות (כולל מילוי שאלוני רף קהילה).

-

אחריות לריכוז נתונים כולל.

\:docמשאבי אנוש\מכרזים \2019-2מכרז עוס -תוכנית נתיבים להורות\הגדרת תפקיד עוס מרכז תוכנית נתיבים להורות  50%משרה חיצוניM.

בס"ד

תנאי סף ותנאים נוספים:
-

עו"ס למסגרת של  20נפשות
בעל ותק של  3שנים.
בעל ניסיון טיפולי בתחום טיפול בילדים ומשפחות בסיכון.
בעל ניסיון עם אוכלוסיית היעד עפ"י גיל הילדים.
יכולת לריכוז צוות.
עדיפות לבעל תואר שני ע"ס קלינית  /טיפול משפחתי.
ניסיון בטיפול משפחתי  /הדרכת הורים  -יתרון.

דרישות נוספות:
-

בעל/ת רכב ורישיון נהיגה בתוקף.
נכונות לעבודה בשעות גמישות ,כולל  3פעמים בשבוע בשעות הערב.
זמינות בעת חירום.
יכולת יזמות ,הובלת ויישום פרויקטים ועמידה בפניי קהל.
כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
שליטה בשפה העברית ,ביישומי המחשב והאינטרנט.
יחסי אנוש מעולים ,יכולת הובלה ,יוזמה ,יצירתיות ומעוף.

על המועמד לצרף:
-

קורות חיים.

-

שאלון למועמד/ת מלא .את הטופס יש להוריד מאתר המועצה.

-

מסמכים המעידים על תנאי הסף.

מועד פרסום המכרז03.12.2019 :
בקשות למכרז יש להגיש עד יום 03.01.2020 :בשעה12:00 :
במסירה ידנית או למייל.orli.A@hevel-yavne.org.il :
טפסים להגשת הבקשות ניתן להשיג באתר המועצה תחת קטגוריה דרושים.
איש הקשר לעניין מכרז זה הינו :אורלי אהרוני ,טל'08-8622102 :


בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר ,בעלי
כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
על העסקת קרובי משפחה במועצה יחולו סייגים בהתאם להוראות הדין וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.



תינתן עדיפות לאנשים בעלי מוגבלות.



*רק פניות מתאימות תענינה

\:docמשאבי אנוש\מכרזים \2019-2מכרז עוס -תוכנית נתיבים להורות\הגדרת תפקיד עוס מרכז תוכנית נתיבים להורות  50%משרה חיצוניM.

למועצה אזורית חבל יבנה

דרוש/ה סייע/ת
למוסדות החינוך
המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות
תחילת העבודה מיידית

054-7002125

