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 2018נובמבר ב6 - חשון תשע"טב"ח כ

 

 מנהל/ת מחלקת חינוך – 6/2018 פנימי מכרז
 

 הגדרת התפקיד:

 .ברשות המקומיתמערך כוח האדם כולל  המערך החינוכית ובקרניהול  •

 .התוויית מדיניות וגיבוש המערך החינוכי •

 הילדים ולבתי הספר. ניהול מערך הרישום לגני •

ליווי השירות ובכלל זה,  ליווי ובקרה על פעילותם של גני הילדים ובתי הספר •

 השתתפות בוועדות שיבוץ והשמה.ו הפסיכולוגי

 פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך. תיוזמוועידוד קידום  •

 .טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך •

 החינוך.חירום וביטחון במוסדות טיפול בנושאי  •

 .סעיםהי הסדרת •

 מציאת איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב. •

 

 נדרשים:כישורים 

, או שקיבל בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה •

י סמיכות בעל שתלארץ, או הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ 

 שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.לרבנות מרבנים 

 כה, או רישיון הוראה קבוע.הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמ •

קורס להכשרת מנהלי מחלקות חינוך ברשויות  המנהל יחויב לסיים בהצלחה •

 המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון השכר מותנה בסיום הקורס.

ך, או כבעל תפקיד שנים כמנהל מוסד חינו 3ניסיון מקצועי של בעל  –דרישות ניסיון  •

 במוסד חינוך או במערכת החינוך. ניהולי

 ה שיש עמה קלון.היעדר הרשעה בעביר •
 

 .מנכ"ל המועצהראש המועצה,  –כפיפות בעבודה 

 .הסכם הקיבוצים בהתא –שכר 

 . שרהמ 50% –היקף משרה 
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 :להגיש בצירוף המסמכים והאישורים הבאיםמועמדות יש 

 קורות חיים. •

 תעודות השכלה. •

 אישור היעדר רישום פלילי תקף, לרבות היעדר רישום לעניין הטרדה מינית. •

 המלצות, לרבות שמות ממליצים, תפקידם, קרבה ומספרי טלפון. •

 

 רשאית לשלוח את המועמד לבחינת התאמה חיצונית. מועצהה
 

 לגברים ונשים כאחד. הבלשון זכר, אך מופנ נכתב המכרז

 

מנהלת לשכת ראש  -דניז הצעות בצירוף קורות חיים והמלצות, יש להגיש לגב' 

 .15:00שעה:  19.11.2018י רביעבמעטפה סגורה, עד ליום המועצה, 

 

 בברכה

 שלמה ללוש

 ראש המועצה

 

 


