3.5.22

מדריך/ת מוגנות לתלמידים ונוער
(משרה זמנית במילוי מקום עד ליום )30.6.2022
היחידה :אגף חינוך
תואר המשרה :מדריך/ת מוגנות לתלמידים ונוער
דרגת המשרה ודירוגה :דירוג חינוך חברה ונוער ,דרגה תיקבע בהתאם להשכלת המועמד/ת
היקף משרה 18 :שעות שבועיות
כפיפות :מנהלת יחידת הנוער ומנהלת ביה"ס

תיאור תפקיד:


המדריך/ה מהווה דמות בוגר/ת ומודל לחיקוי התומך ברצף הנוכחות בחללי ביה"ס במהלך יום הלימודים ,במרכזים
הקהילתיים  /מועדוני הנוער ובפעילות החינוך הבלתי פורמלי.



המדריך/ה יהיה/תהיה בעל/ת ניסיון והכשרה מתאימה בעבודה עם ילדים ובני נוער ובעל/ת "תקשורת" טובה עם
תלמידים ובאי בית הספר.



המדריך/ה יסייר/תסייר בכל הזירות הרלוונטיות בביה"ס ,סיוע "בהרגעת הרוחות" ובנקיטת צעדים למניעת
הסלמה לפני ובזמן אירוע אלים.



דיווח על אירועים חריגים לאיש צוות האחראי לטיפול באירוע ולצוות הניהולי של ביה"ס.



מתן חוו"ד מקצועית בישיבות ביה"ס ,כולל הצגת הנושאים.



עידוד תלמידים במצבי מצוקה לפנות לגורמים החינוכיים והטיפוליים בביה"ס.



תיעוד אירועים ,תוך הקפדה על כללי החיסיון ותוך התייחסות למקום האירוע למעורבים למועד ולגורם החינוכי
אליו הופנה האירוע לטיפול.



הגעה למוסדות ,ארגונים ומסגרות הרלוונטיים לתהליך ההתערבות של הנער/ה ,כגון :מוסדות חינוך ,חוק ומשפט,
ביקורי בית וכיו"ב.



התווית מדיניות וגיבוש תוכניות עבודה בתחום המוגנות ,ליווי ובקרה של הפעילות.



שילוב צרכי אוכלוסיות ומגזרים שונים בקהילה בפעילויות חינוכיות ,קהילתיות ותרבותיות.



מתן דיווחים ועדכונים לצוות הניהולי של ביה"ס.



משתתף/ת בהשתלמויות ,כנסים ופיתוח מקצועי בהתאם למדיניות המחלקה



עבודה בשעות לא שגרתיות



כל מטלה שתוטל ע"י הממונה

תנאי סף:
 .1ידע והשכלה:
בוגרי  12שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית .יועדפו סטודנטים בעלי תואר ראשון אקדמי שנרכש
במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או
סטודנטים הלומדים לימודים אקדמיים משנה שנייה.
תינתן עדיפות לבעלי תעודת מדריך מוסמך/תעודת בוגר קורס הכוון/תעודת עובד חינוך /תעודת הוראה.

 .2ניסיון מקצועי:
ניסיון של שנתיים לפחות כמדריך צעיר במסגרת מד"צים רשותיים או תנועת/ארגון נוער/כמדריך במסגרות חינוך
או צבא או שירות לאומי או שירות אזרחי ,בהדרכה ישירה של בני נוער.
 .3רישום פלילי:
אישור העסקה ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי.
 .4כישורים נדרשים:
הכלה והצבת גבולות ,יכולת לתקשורת טובה עם בני נוער.

המעוניינים/ות יגישו מועמדותם/ן לידי הדר באמצעות הדוא"לmankal@even- :
,yehuda.muni.il
עד לתאריך  11/5/22בשעה  ,12:00לפרטים נוספים. 09-8915002 :

עם הגשת המועמדות חובה לצרף את המסמכים הבאים:
 קורות חיים בצירוף טופס פרטי מועמד/ת למשרה פנויה (אותו יש להוריד מאתר המועצה)
 תעודות השכלה
 אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים ונוכחיים (הכוללים תאריכי העסקה מלאים ,היקפי משרה,
פירוט עיסוקי המועמד/ת בתפקיד ,פירוט ניסיון ניהולי ככל ונדרש)
 מסמכים רלוונטיים נוספים
*לא יזומנו לוועדת הבחינה מועמדים/ות שלא יצרפו את כלל האסמכתאות הנדרשות לעיל.

הערות:
 .1מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת לקבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודה (יש לציין אילו התאמות נדרשות).
 .2תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב
עובדי הרשות המקומית ,אם הוא/היא בעל/ת כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 .3המועצה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים/ות למבחני מיון.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

אבי הררי
ראש המועצה

