המועצה המקומית נחף
הודעה למילוי תפקיד של  :מדריך מד"צים מוסדי (מדריכים צעירים)
המועצה המקומית נחף פונה בזה למועמדים מתאימים על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה
של– מדריך מד"צים מוסדי
כפיפות  :מנהלת יחידת נוער
היחידה :יחידת נוער
תיאור התפקיד
מאתר ומגייס בני נוער להשתתף כחניכים בקורס מד"צים (מדריכים צעירים) .מתכנן
את קורס המד"צים המוסדי ומנהל אותו .מנחה ומדריך בקורס המד"צים המוסדי
ומשתלב בהדרכת קורסי המד"צים הנערכים במחנות הקיץ ,יוצא ומשתתף עם
המד"צים בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב ,כגון :טיולים ,כנסים ומחנות .מנחה את
המד"צים הוותיקים ואחראי על תכנון ובקרה של עבודתם המעשית בשטח מבחינה
ארגונית וחינוכית .מעבד ומפתח תוכני הדרכה עבור המד"צים החדשים והוותיקים
ועורך להם השתלמויות .מקיים במידת הצורך קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים
בקהילה .משמש כחבר בצוות החינוכי של המוסד ומשתתף בישיבות ,בהשתלמויות
ולוקח חלק בתכנון ובהפעלת אירועים מרכזיים .פועל בשיתוף פעולה עם הממונים
עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
דרישות התפקיד :
תנאי סף
 .1השכלה  :בוגרי  12שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית .יועדפו
סטודנטים בעלי תואר ראשון במדעי החברה ,חינוך או חינוך בלתי פורמאלי או
סטודנטים לתואר זה משנה שנייה  .יועדפו בעלי תעודת מדריך מוסמך  /תעודת בוגר
קורס הכוון של משרד החינוך  -מינהל חברה ונוער  /תעודת עובד חינוך  /תעודת
הוראה .
 .2הכשרה  :עבר בהצלחה ראיון לתפקיד על ידי מפקח משרד החינוך  -מינהל חברה
ונוער .עבר בהצלחה מרכז הערכה לתפקיד על ידי מינהל חברה ונוער .
 .3ניסיון  :ניסיון של  2שנות הדרכה כמדריך צעיר ,כמדריך במסגרות חינוך או צבא או
שירות לאומי או שירות אזרחי  ,בהדרכה ישירה של בני נוער .
אמות מידה:
כישורים אישיים  :יכולת להכין ולבצע תכנית חינוכית  .יכולת להדריך ולהנחות
מד"צים  .יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער  .יכולת להקנות כלים חינוכיים
וכלים ערכיים ולהעשיר את תוכני הפעילות של המד"צים  .יכולת ביטוי בכתב ובעל
פה  .יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות .
התחייבות המועמד:
 .1מתחייב לעבור קורס הכוון לרכזי מד"צים מוסדיים להדרכת נוער בשנת עבודתו
הראשונה .
 .2רישיון לעיסוק בתפקיד :המועמד שיבחר יקבל היתר הדרכה זמני "מטעם מינהל
חברה ונוער במשרד החינוך ,עד  12חודשים מיום כניסתו לתפקיד ,תוך התחייבות
להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער במשרד החינוך עד תום תקופה זו.
עם סיום קורס הכוון וקבלת היתר הדרכה קבוע ,ייחשב העובד כמדריך מוסמך לכל
דבר ועניין.
היקף המשרה:
שעתי – השכר ישולם לפי שעות עבודה בפועל בהתאם לתעריף שכר מינימום כ40 -
שעות חודשיות.
מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות במועצה)
בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום 01/12/2016
שעה  14.00למזכירות לשכת ראש המועצה.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו לראיון.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.
עומר אסמאעיל :ראש המועצה
תאריך פרסום על לוח המודעות ואתר המועצה21/11/2016 :

