3.9.2017

מכרז פומבי מס' 30/2017
עיריית קריית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:
תואר המשרה:

קצין/ת ביקור סדיר

היקף משרה:

 100%משרה

כפיפות ארגונית:

מנהלת אגף החינוך

דירוג דרגה:

חינוך ונוער

תיאור תמציתי של תפקיד:
בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה .ייזום ופתיחת הליכים משפטיים לצורך אכיפת חוק לימוד חובה ועל פי חוק הנוער .מעקב
אחר התנהלות התיקים המשפטיים ,השתתפות בדיוני בית משפט ומתן חוות דעת .פניה לכל הגורמים המטפלים בתלמיד לקביעת דרכי
התערבות חינוכית ולחלוקת תפקידים .איתור ומניעת נשירה של תלמידים .טיפול בתלמידים שנשרו ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר
מסגרות מתאימות .טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים .ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת .ייעוץ והנגשת
מידע הקשורים לתחום העיסוק .אחריות על המועדוניות
עיקרי תנאי הסף לדרישות התפקיד:
השכלה:

בעל /ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל
במשרד החינוך.
בעל/ת תעודת הוראה.

דרישות נוספות:

בעל רישיון נהיגה בתוקף.
היעדר הרשעה בעבירות מין.
שליטה מלאה ביישומי Office
עבודה בשעות בלתי שגרתיות כולל נסיעות מרובות במסגרת התפקיד

ניסיון מקצועי :

הוראה בבית ספר במשך  3שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי-פורמלי במשך  5שנים לפחות .עדיפות לעבודה
עם בני נוער בסיכון.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות ,סדר וניקיון ,מיומנות טכנית ,יכולת
התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,נשיאה באחריות ,יחסי אנוש מעולים ועבודה בצוות,
יכולת התמודדות במצבי לחץ ,יכולת פתרון בעיות ,גישה לעבודה עם ילדים.

הגשת מועמדות:
שאלון אישי למילוי לצורך הגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת ) www.kono.org.il:או במשרדי אגף
משאבי אנוש בעירייה .את השאלון בצירוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף
והמלצות  ,יש להגיש במעטפה סגורה עליה יצוין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו ,בכתובת:
רח' יצחק רבין  41קריית אונו( .לא ניתן לשלוח בפקס או במייל)
תאריך אחרון להגשה :יום חמישי 14.9.17 ,עד שעה .12:00
•
•

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

