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 (1979לתקנות העיריות)מכרזים לקבלת עובדים תש"מ  3בהתאם לסעיף 

 ים על משרה פנויה כדלקמן:-מכריזה עיריית בת
 

 בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד
 

 מנהל/ת מחלקת פרויקטים חינוכיים וקהילתיים תיאור המשרה:
 היקף המשרה:  מלאה

 דרגת המשרה:  דירוג חינוך נוער וקהילה או/חוזה בכירים באישור משרד הפנים
 כפיפות ארגונית: סמנכ"לית קהילה

 
וכיים וקהילתיים, אפיון צרכים, תכנון הפרויקטים, תיאור התפקיד: ניהול ויזום פרויקטים חינ

הגדרת יעדים, איתור עמיתים, שותפים וקולות קוראים. הטמעה, מעקב 
ובחינת עמידה ביעדים, טיפוח יוזמות בית ספריות ועירוניות, תיעוד תהליכי 
פיתוח ועבודה, אחריות ליישום תכניות ייחודיות המתקיימות בבתי הספר 

 –שוטף בין מערכת החינוך והרווחה למערכות עירוניות אחרות וברווחה. חיבור 
חינוך בלתי פורמאלי, תרבות, רווחה ועוד. ניהול התקציב של פרויקטים 

 ותכניות ייחודיות, התקשרויות, הזמנות עבודה ע"פ נוהלי העירייה
 

 הכישורים הנדרשים:
 
הה, או שקיבל הכרה בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבו .1

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  39או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
 .2012-התשע"ג

 או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

 18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל או 
ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל 

 )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

ם לפחות בניהול פרויקטים שני 4ניסיון של  -עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  .2
 והובלתם.

 שנים 5ניסיון של  –עבור הנדסאי רשום 

 שנים 6ניסיון של  –עבור טכנאי רשום 

 שנים. 4עדיפות לבעלי ניסיון ניהולי של  .3

 יכולת תכנון, ארגון, פיקוח ותיאום. .4

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות. .5

 יסיון הסברה באנגלית ברמה גבוהה.יכולת ייצוג של הרשות המקומית בפני גורמי חוץ ונ .6

 ניסיון רב ויכולת גבוהה ביישומי מחשב. .7

 

 10ת.ד.  17רח' נורדאו  ,משאבי אנושים, -מועמדות יש להגיש לעיריית בת הצעות
 המעידים על הכישורים הנדרשים עד לתאריך ותעודות השכלהבצרוף מסמכים 

ומסמכים כאמור לא תובאנה פניות שתגענה ללא תעודות (, 15:00)עד השעה  176.11.
 לדיון בוועדת המכרזים.

  יוסי בכר                                                  
 ראש העיר                               

 


