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אחוז משרה :עובד שעתי .תעריף שעה 50 :ש"ח כולל עלויות מעביד.
תקופת ההעסקה 3 :חודשים מיום תחילת ההעסקה.
המשרה הינה במסגרת תקציב פעולה ,זמנית ואינה צמיתה ,ע"פ הסכם זמני.
במסגרת תוכנית "אתגרים תשפ"א"
דרישות התפקיד:
השכלה :בוגר  12שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית  .יועדפו סטודנטים בעלי תואר
ראשון במדעי חברה  ,חינוך או חינוך בלתי פורמאלי  ,יועדפו בעלי תעודת מדריך מוסמך /
תעודת בוגר קורס הכוון של משרד חינוך מנהל חברה ונוער /תעודת עובד חינוך /תעודת הוראה
הכשרה :עבר בהצלחה ראיון לתפקיד על ידי מפקח משרד החינוך – מנהל חברה ונוער .
עבר בהצלחה מכרז הערכה לתפקיד על ידי מנהל חברה ונוער  .מתחייב לעבור קורס הכוון לרכזי מד"צים
מוסדיים להדרכת נוער בשנת עבודתו הראשונה .
ניסיון :ניסיון של שנתיים בהדרכה כמדריך צעיר ,כמדריך במסגרות חינוך  ,או ש"ש בהדרכה ישירה
של בני נוער .
כישורים אישיים:
יכולת להכין ולבצע תוכנית חינוכית  -.יכול להדריך ולהנחות מדצים ,יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני
נוער.
תיאור התפקיד :
 מאתר ומגייס בני נוער להשתתף כחניכים בקורס מד"צים ( מדריכים צעירים ).
 מתכנן ומנהל את קורס המד"צים המוסדי  ,על בסיס הנחיות רכז המד"צים הרשות.
 מנחה ומדריך בקורס המד"צים המוסדי ומשתלב בהדרכת קורסי המד"צים הנערכים במחנות .
 הקיץ  ,יוצא ומשתתף עם המד"ים בפעילות המבצעת מחוץ ליישוב כגון  :טיולים ,כנסים ומחנות .
 מנחה את המדצ"ים הוותיקים ואחראי על תכנון ובקרה עבודתם המעשית השטח מבחינה ארגונית וחינוכית .
 מעבד ומפתח תוכני ההדרכה עבור המד"ים החדשים והוותיקים ועורך להם השתלמויות .
 מקיים במידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה .
 משתמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומשתתף בישיבות  ,בהשתלמויות ולוקח בתכנון ובהפעלת אירועים
מרכזיים .
 פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדינות מינהל חברה ונוער במשרד
החינוך .
מועמד/ת הרואה עצמו עונה על הדרישות והתנאים מוזמנים להגיש קו"ח ומסמכים רלוונטיים לכתובת המייל של
מנכ"ל המועצה אריאל בר-און mnkal@deiralasad.muni.il :החל מיום  19/04/2021ועד ליום .27/04/2021

בברכה ,אחמד דבאח
ראש המועצה ,דיר אל-אסד
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