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מכרז פומבי מס' 222/02/
הארכת מועד
עיריית קרית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תואר המשרה:
 17%משרה0
היקף משרה:
כפיפות ארגונית :מנהלת אגף החינוך0
דרוג חינוך נוער חברה וקהילה בכפוף להסכמים קיבוציים0
דרוג דרגה:
מנהל/ת המחלקה לטיפול בפרט0

תאור תמציתי של עיקרי התפקיד:
תכנון ,פיתוח והפעלה שוטפת של מערכת החינוך המיוחד בהתאם לחוק החינוך המיוחד ,הנחיות משרד החינוך ואגף החינוך
ברשות המקומית 0תכנון פעילות ותקציב של מערכת החינוך המיוחד ברשות המקומית וביצוע מעקב אחר היישום ,ניהול
ופיקוח על מערך ההשמה והשיבוץ של תלמידים במוסדות החינוך המיוחד בעיר ומחוצה לה ,ניהול והפעלה של מערכת
החינוך המיוחד ,ניהול צוות עובדים ,הקמה וליווי של מנגנוני טיפול ומעקב ,אחריות על ילדים ונוער בסיכון ,על ביקור סדיר
ועל מרכז מטי"ב (מרכז טיפולי ישובי בפרט)0

דרישות התפקיד:
השכלה:

אקדמאית מלאה בתחום החינוך 0רצוי בתחום החינוך המיוחד 0עדיפות לתואר שני0

נסיון מקצועי :

נסיון של  4שנים לפחות בתפקיד זהה/דומה 0יתרון לנסיון ניהולי0

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יזמה ומעוף ,קפדנות ודיוק בביצוע ,ערנות
ודריכות ,הבנה ותפיסה ,כושר למידה  ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות
בכתב ובע"פ ,יכולת קבלת החלטות ,כושר ניהול עובדים והנעתם ,כושר עבודה בצוות ,יכולת
ארגון ותכנון ,יכולת תאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות ,יכולת ייצוג הרשות
בפני גורמים חיצוניים ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים ,טיפול בו זמנית במספר נושאים,
התמדה ,יכולת פתרון בעיות0

דרישות תפקיד ייחודיות:

שליטה במיומנויות מחשב ,עבודה בשעות לא שגרתיות ,גמישות בשעות העבודה ,נסיעות
בתפקיד0

הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה או באתר האינטרנט של העירייה (כתובת:
 0)www.kono.org.ilאת הבקשות בצרוף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה והמלצות ,יש להגיש במעטפה סגורה
עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן בתיבת המכרזים הממוקמת באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו,
בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו0
תאריך אחרון להגשה :יום חמישי 8292/02/ ,עד שעה 02/:00



בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך2
יוסי נשרי
ראש העיר

