המועצה המקומית קדימה-צורן

THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

רח' הרצל  1קדימה-צורן  • 60920טל • 09-8902904 :פקס• 153-9-8902949 :

משאבי אנוש

למועצה המקומית קדימה צורן דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינוך (הארכת מכרז)
 100%משרה
שכר בכירים
כפיפות:
מנהלתית -ראש אגף חינוך רווחה וקהילה.
מונחה מקצועית -על ידי משרד החינוך
תחומי אחריות
 .1התווית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 .2אחריות על מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (היסודיים והעל יסודיים)
 .3ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל יסודיים.
 .4אחריות על גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 .5אחריות על השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 .6אחריות על מדורי החינוך ביישוב ,גני ילדים ,חינוך מיוחד ,ביקור סדיר ,נוער ,שירות
פסיכולוגי ,מערך ההסעות.
 .7טיפול בנושאי הצטיידות ,רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 .8ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 .9טיפול בנושאי חירום במוסדות החינוך.
 .10התווית תכניות עבודה בתחום החינוך ברשות בהלימה עם מדיניות משרד החינוך.
דרישות סף לתפקיד:
 .1תואר אקדמי הנרכש במוסד מוכר להשכלה גבוהה
 .2תעודת הוראה
 .3ניסיון מקצועי של  3שנים כמנהל מוסד חינוך (שעיקר תכליתו הינו חינוך ,בו מתחנכים
תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית
הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים) ,או כבעל תפקיד ניהולי
(תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול
המערכת החינוכית הרלוונטית).
 .4המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך ,לא יאוחר משנתיים
מתחילת מינויו.
 .5שפות -עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
 .6ידע ביישומי מחשב -הכרות וניסיון עם תוכנות ה ,OFFICE -ולרבות אקסל
 .7היעדר רישום פלילי -הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

קדימה-צורן מקום של איכות חיים
לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999
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מועמדים העונים לדרישות המכרזים ישלחו קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וטופס שאלון אישי אשר
נמצא באתר המועצה לדוא"ל  hr-offers@kadima-zoran.muni.ilעד לתאריך  8.04.2018בשעה 12:00
המועצה שומרת לעצמה את הזכות להעביר סינון של קו"ח במידת הרלוונטיות.

קדימה-צורן מקום של איכות חיים
לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999

