מועצה מקומית דייר חנא
מכרז פומבי 2202/22
בהתאם לסעיף 12 ,לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים) תשל"ז 2791 -מכריזה בזה
המועצה המקומית דיר חנא על משרה פנויה לתפקיד מזכיר0ת המועצה המוקמית .היום האחרון
להגשת המועמדויות הוא  2/.22.2/22שעה  .22://טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג
במשרדי המועצה.

*בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להפך.

מכרז מס2202/22 :
תאור משרה :מנהל יחידת נוער.
שיעור המשרה :משרה מלאה.
דירוג ודרגה  :לפי דירוג חינוך ,נוער חברה וקהילה.
מקום עבודה  :דייר חנא
דרישות התפקיד:
דרישות הסף יהיו בהתאם להוראות חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת
תלמידים ונוער) התשע"א ( 1122להלן":החוק") ולתקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער
ומועצת תלמידים ונוער) (תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער) התשע"ב 1122-
(להלן":התקנות") .מבלי לפגוע באמור ,ובין היתר ,על המועמד לעמוד בדרישות להלן:
השכלה:
-

הוא בעל תואר אקדמאי מוכר כהגדרתו בסע'  2לתקנות.

ניסיון:
 .2הוא בעל ניסיון מקצועי של  3שנים בתפקידים של הוראה או הדרכה ,במערכת החינוך או
בתחום החינוך הבלתי פורמלי ,בתנועות הנוער ,בשירות לאומי או בשירות צבאי ,או במערכת
החינוך העל-תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה;
 .1ה וא בעל ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות ,בתפקיד ניהולי ,הכרוך בהפעלה של כוח אדם
ותקציבים ,במערכת החינוך או בתחום החינוך הבלתי פורמלי ,או במערכת החינוך העל-
תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה;

" .3ניסיון מקצועי" לעניין האמור הינו ניסיון מקצועי שצבר האדם בעת היותו בגיר.
 .4על המועמד להציג אישור כתוב ממינהל חברה ונוער ולפיו עבר קורס הכשרה למנהל יחידת
נוער.

הערות- :
-

את הבקשות יש למסור במסירה אישית בלבד ללשכת ראש המועצה המקומית דיר חנא
עד ולא יאוחר מיום  2/.22.2/22שעה  22://בצירוף כל המסמכים הרלוונטים
והדרושים.

-

המועמדים העונים על תנאי הסף הנ"ל יעברו מרכז הערכה דרך מינהל חברה ונוער על
חשבונם .לועדת הבחינה של המכרז יוזמנו רק מועמדים אשר עברו בהצלחה את מרכז
הערכה.

-

על המועמד להמציא את מלוא המסמכים והאישורים המוכיחים את עמידתו בתנאי
המכרז ,לרבות פירוט אודות קיום הניסיון הנדרש בצירוף אסמכתאות .הצעה אשר אליה
לא יצורפו מלוא המסמכים הדרושים ,לרבות האמור לעיל ,תיפסל כליל והמועמד אף לא
יוזמן לועדת הבחינה.

בכבוד רב
רג'א חטיב – ראש המועצה

