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תיאור תפקיד:
איתור וגיוס בני נוער להשתתף כחניכים בקורס מדצי"ם
מתכנון ומנהל את קורס המדצי"ם המוסדי ,על בסיס הנחיות רכז המד"צים הרשותי.
מנחה ומדריך בקורס מדצי"ם המוסדי ומשתלב בהדרכת קורסי המדצ"ים הנערכים במחנות הקיץ.
יוצא ומשתתף עם המדצים בפעילויות המתבצעות מחוץ ליישוב כגון" טיולים ,כנסים וכו'.
מנחה את המדצ"יפ הוותיקים ואחראי על תכנון ובקרה של עבודתם המעשית בשטח מבחינה ארגונית וחינוכית.
מעבד ומפתח תוכני הדרכה עבור המדצ"ים החדשים והוותיקים ועורך להם השתלמויות.
מקיים במידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה.
משמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומשתתף בישיבות ,בהשתלמויות ולוקח חלק בתכנון ובהפעלת אירועים
מרכזיים.
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד
החינוך.
דרישות תפקיד:
השכלה :בוגר  12שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית
יועדפו סטודנטים בעלי תואר ראשון במדעי החברה ,חינוך או חינון בלתי פורמאלי או סטודנטים לתואר זה משנה
שנייה.
יועדפו בעלי תעודת נדריך מוסמך/תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך -מינהל חברה ונוער/תעודת עובד
חינוך/תעודת הוראה.
הכשרה:
עבר בהצלחה ראיון לתפקיד על ידי מפקח משרד החינוך -מינהל חברה ונוער
עבר בהצלחה מרכז הערכה לתפקיד על ידי מינהל חברה ונוער.
מתחייב לעבור קורס הכוון לרכזי מדצי"ם מוסדיים להדרכת נוער בשנת עבודתו הראשונה.
ניסיון :ניסיון של  2שנות הדרכה כמדריך צעיר  ,כמדריך במסגרות חנוך או צבא או שירות לאומי או שירות
אזרחי ,בהדרכה ישירה של בני נוער
היקף משרה 50% :משרה
כפיפות :מנהל תרבות ונוער
יש להגיש מועמדות עד לתאריך עם כל המסמכים הרלבנטיים עד ליום  23/06/2019שעה  12:00לידי מנכ"לית
המועצה ד"ר חיה בנדק
המודעה נוסחת בלשון זכר ,אך פונה לנשים ולגברים כאחד
בכבוד רב
אחמד דבאח
ראש המועצה
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مجلس دير االسد المحلي
مناقصه خارجية رقم  2019/1مرشد لمرشدي الشباب .
يعلن مجلس دير االسد المحلي عن مناقصه خارجيه مرشد لمرشدي الشباب .
حجم الوظيفة . 50%
التدريج  :اداري من الدرجة . 5-7
مواصفات الوظيفة
 -1البحث وتجنيد الشباب للمشاركة في دوره لمرشدين الشباب .
 -2يخطط ويدير دورات لمرشدين للشباب حسب توجهات مركز مرشدي الشباب في السلطة المحلية.
 -3يوجه ويرشد لدوره للمرشدين الشباب ويشارك في دورات مرشدي الشباب في المخيمات الصيفية .
 -4يشارك مرشدي الشبات في فعاليات خارج البلدة رحل واجتماعات اخ...
 -5يوجه مرشدي الشباب القدامى ومسؤول عن تخطيط والمراقبة على عملهم الفعلي من الناحية التنظيمية
والتربوية
 -6اقامة عالقه مع جهات اخرى في البلدة .
 -7يشارك كعضو فعال مع المجموعات االخرى التربوية في البلد ويشارك في الجلسات ودورات
االستكمال ويأخذ دوره في تخطيط وفعاليات ومناسبات التربوية .
 -8يعمل الى جانب المسؤولين عنه في السلطة المحلية .وحسب توجيههم وكذلك حسب توجيهات قسم
اإلدارة والشباب في وزارة المعارف .
شروط الوظيفة :
 - 1سنوات تعليم  12سنه وشهادة بجرو تكامله او سنه تحظيريه جامعيه.
 – 2يفضل اصحاب لقب جامعي اول في العلوم االجتماعية التربوية او تربيه غير منهجيه او طالب جامعي في
المواضيع المذكورة اعاله
 – 3يفضل صاحب شهادة مرشد مؤهل  /شهادة دوره توجيهيه من وزارة المعارف .
تأهيل
 – 1ينجح في لقاء مع مفتش وزارة المعارف قسم الشباب والمجتمع .
 – 2يلتزم بالمشاركة في دوره توجيهيه لمركزي الشباب وارشاد الشباب خالل عمله في السنه االولى .
على الراغبين تقديم الشهادات التربوية حتى موعد اقصاه يوم الثالثاء  23/ 6/ 2019الساعة الثانية عشر ظهرا
الى مكتب المديرة العامة السيدة د .حايه بندك .
مع احترام
احمد ذباح
رئيس المجلس المحلي
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