עיריית קלנסואה

بلدية قلنسوة

מכרז מס' 7/19
לעיריית קלנסואה דרושים עובדים לתוכנית מרכז נוער יישובי אלסדאקה:
 .1מדריך חברתי 50% :משרה
 .2מדריך/ה תוכן ומניעה 4 :שעות שבועיות
דרישות תפקיד:


בעל/ת הכשרה וניסיון בחינוך בלתי פורמלי ו/או הדרכה ו/או סטודנט או/ו בעל תואר /
או לימודי תעודה בתחום חינוך ,ספורט ,פסיכולוגיה ,מדעי החברה ,קרימינולוגיה.



ניסיון מוכח בהובלת קבוצה



בעל/ת יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער.



אכפתי/ת ובעל/ת ראייה רחבה המאפשרת לראות את בני הנוער בהקשרם
המשפחתי ,החברתי ,הלימודי והתרבותי.



יכולת להדריך ולהעשיר את בני הנוער בתחום הערכי-חברתי.



זמינות לבני הנוער במרכז וממוקד בהם.



פועל/ת מתוך אכפתיות ודאגה ,ומלווה את הנוער במרחב החופשי ובפעילויות
חברתיות.



ערני/ת למתרחש במרכז ועובד/ת בשיתוף וסינרגיה עם שאר צוות המרכז ,ובכפיפות
למנהל/ת המרכז.



יוזם/ת ומבצע פעילויות חברתיות  -חינוכיות עם בני הנוער במרכז ובקהילה.



לוקח/ת חלק באיתור בני נוער חדשים ואחראי על שימור הגעתם של בני הנוער
המשתתפים.

 מועד הגשה אחרון עד תאריך 18/4/2019
 קורות החיים ישלחו רק למייל המכרזים :
mekhrazee.qal@gmail.com
 כל המסמכים הנדרשים וקורות החיים ישלחו ביחד כקובץ  pdfאחד
ולא יותר ויש לציין במידה ונשלחו המסמכים יותר מקובץ אחד
העירייה אינה אחראית על איבוד המסמכים
קלנסואה ,ת.ד  , 1מיקוד  , 40640טלפון  , 09-8780388פקס 09-8781202
قلنسوة ,ص.ب  , 1منطقة بريدية  , 40640هاتف  , 09-8780388فاكس 09-8781202

עיריית קלנסואה

بلدية قلنسوة

תיאור תפקיד:
עבודה על פיתוח מיומנויות ויכולות של בני הנוער בתחומים שונים ,יצירת קשר אישי ועקבי
לזיהוי נקודות החוזק אצל בני הנוער וטיפוחן ,בניית קבוצות ועבודה בקבוצות עם בני נוער.
העבודה בשעות לאחר הצהריים
הערה -העבודה בשעות לאחר הצהריים
*העובדים שיבחרו יועסקו על פי בחוזה לפי שעות בהתאם להיקף הפעילות של התוכנית שאליה
נבחרו
** המשרות הנ"ל אינן צמיתות אלא לתקופה מוגבלת וההעסקה תהיה לתקופת התוכנית כל עוד
שתהיה הקצבה ממשרד חינוך.

*בקשות למכרז (קורות חיים +תעודות +המלצות) יש להגיש

בכבוד רב,
מר' עבד אלבאסט סלאמה
ראש העירייה
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