מכרז חיצוני

למועצה אזורית שומרון דרוש/ה

קצינ/ת ביקור סדיר (קב"ס)

תיאור
התפקיד:

דרישות התפקיד:








עובד/ת המדינה או עובד רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין
זה שתפקידו ,הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים
במערכת החינוך במשך  10שנות לימוד
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
עבודה עם קטינים

השכלה:
 בעל/ת תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל:
מדעי החברה או משפטים.
 בעל/ת תעודת הוראה.
ניסיון מקצועי:
 ניסיון כמדריכ/ה במסגרות חינוכיות או מורה או יועץ חינוכי של 3
שנים או עבודה כקב"ס ברשות אחרת
 נדרש מגורים בצפון השומרון.
כישורים אישיים:










ידע וניסיון בפיתוח מערכי הדרכה
יכולת הנחיה ועמידה מול קהל
סקרנות אישית ללמוד ולהתמקצע
חריצות
יוזמה
יכולת לקיים יחסים בינאישיים תקינים
יכולת לעבוד בעבודת צוות
יכולת לעבוד תחת לחץ
אמינות ומהימנות אישית

דרישות נוספות:












היקף משרה:
כפיפות:

נכונות לעבודה מאומצת ובשעות בלתי שגרתיות
נסיעות מרובות במסגרת התפקיד
יישומי מחשב היכרות עם תוכנות 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 לשמש עובד חינוך.
הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה
על התלמידים
רישיון נהיגה בתוקף

25%-50%
מנהלת אגף חינוך /מנהל המחלקה לטיפול בפרט

פניות בצירוף קורות חיים יש להגיש לאגף משאבי אנוש
במייל hr3@shomron.org.il :או בפקס03-9757623 :
ולציין  " :קצינ/ת ביקור סדיר (קב"ס) "
בקשות יתקבלו עד לתאריך  11/5/16בשעה 16:00
בקשות שתתקבלנה במשרדי אגף משאבי אנוש לאחר המועד האמור לא תובאנה בחשבון
רק פניות מתאימות תיענינה
ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף ,יראו את המועמד/ת
כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.

