02.07.2015

מכרז פומבי
מס' 17/2015
עיריית קריית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:
תואר המשרה:

פסיכולוג/ית או פסיכולוג/ית מדריך/ה

היקף משרה:

 50%משרה

כפיפות:

מנהלת השרות הפסיכולוגי.

דרוג דרגה:

מתח דרגות לפסיכולוג/ית  , 37-39למדריך  39-42בדרוג מח"ר/פסיכולוגים

תאור תמציתי של תפקיד:

מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים במוסדות החינוך בהתאם לחוק הפסיכולוגים התשל"ז ,1977-תיקוניו ותקנותיו ,כללי
האתיקה המקצועית ,תקנו ת ומדיניות משרד החינוך ,מדיניות הרשות המקומית ונהלי אגף החינוך ובפרט השרות הפסיכולוגי
חינוכי .התפקיד כולל תכנון הפעילות הפסיכולוגית-חינוכית בהלימה עם הצרכים במוסדות החינוך ,מתן שרותים
פסיכולוגיים-חינוכיים ,טיפול בילדים בסיכון ,מתן מענה פסיכולוגי בקהילה ,התעדכנות מקצועית  .מדריכים בנוסף  -הדרכה
והנחלת הידע בפסיכולוגיה חינוכית לפסיכולוגים מתמחים בתחום הטיפול ,האבחון והעבודה המערכתית .

דרישות התפקיד:
השכלה:

תואר שני בפסיכולוגיה או לפחות לאחר סיום חובות שמיעה לתואר שני .תינתן עדיפות
לפסיכולוג/ית מדריך/ה .

נסיון מקצועי :

ניסיון של שנה בתפקיד דומה/זהה.
פסיכולוג/ית מדריך/ה – לפחות בתהליך הסמכה להדרכה .

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יוזמה ומעוף ,ערנות ודריכות ,הבנה ותפיסה,
כושר למידה ,סדר ונקיון ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ,
יכולת קבלת החלטות ,כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תאום ,פיקוח ובקרה,
סמכותיות ,נשיאה באחריות ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים ,קיום וטיפוח יחסים
בינאישיים ,התמודדות עם לחץ ושחיקה ,טיפול בו זמנית במספר נושאים ,התמדה ,יכולת פתרון
בעיות.

דרישות תפקיד ייחודיות :תעודת יושר ( היעדר הרשעה בעבירות מין ) ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,גמישות בשעות
העבודה ,נסיעות בתפקיד ,ייצוגיות בפורומים מקצועיים ,ידע בעבודה עם מחשב.
הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת ) www.kono.org.il:או במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה.
את הבקשות בצרוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף והמלצות ,יש להגיש במעטפה
עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו ,בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו.
תאריך אחרון להגשה :יום חמישי 16.07.2015 ,עד שעה .12:00



ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

ישראל גל
ראש העיר

