מנהל התנדבות רשותי בחינוך
 100%משרה
{הערה :החל מחודש פברואר  2014התפקיד הנ"ל הינו תחליף לתפקיד קודם "רכז מחויבות
אישי רשותי"}
תיאור התפקיד:
מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך אחראי על יישום המדיניות להעמקה והרחבה של
ההתנדבות בתחום החינוך במסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות .במסגרת תפקידו אחראי
על מכלול התוכניות הפועלות ברשות כגון :התכנית התלת שנתית "התפתחות אישית
ומעורבות חברתית" ,התנדבות ביחידות הנוער ,ביחידות קידום נוער ובתכנית מתנדבים
מבוגרים בחינוך-.כגון :תומכי הוראה וחינוך.
אחראי על פיתוח שיתופי פעולה ושותפויות בתחום ההתנדבות בחינוך ברמה הבין-מגזרית
ברשות המקומית .אחראי על פיתוח והרחבת מערך ההתנדבות בתחום החינוך:





הטמעת התנדבות כערך וכדרך חיים
שיווק ומיצוב תחום ההתנדבות בסדר היום הציבורי ברשות לרבות ועדת הנוער
הרשותית.
מיפוי תוכניות ותפקידים למתנדבים ברשות בשיתוף ,בשילוב ובתיאום כל הגורמים
הנוגעים בדבר ברשות.



הכנת תוכנית עבודה שנתית בשיתוף עם הגורמים הקולטים מתנדבים ועם הגורמים
השולחים אותם.




סיוע ותמיכה בגיוס ומיון מתנדבים לרבות תומכי הוראה וחינוך.
סיוע ותמיכה בשיבוץ המתנדבים ובקרה על קליטתם ומהלך התנדבותם בהתאמה
לנוהל ההסדרה ולמדיניות משרד החינוך בהפעלת מתנדבים בוגרים.





ניהול מערכת מעקב ודיווח על פעילות המתנדבים.
ניהול מערך התקציב לרבות גיוס משאבים להפעלת תוכניות ההתנדבות
הובלת שולחן עגול רשותי לתכלול תחומי ההתנדבות ברשות בהשתתפות :רכז
ההתנדבות ברווחה,מנהל אגף\מחלקת החינוך,רכזי עמותות פעילות ברשות,נציגי
מנהלי בתי הספר ו\או בא כוחם,פיקוח רשותי משרד החינוך ואחרים בהתאם לצורך.



אחראי להתמקצעות תחום ההתנדבות ברשות – פיתוח מקצועי של ארגוני







ההתנדבות והמתנדבים ברשות כולל הכנת מודל הכשרה בהלימה לצורכי מערכת
החינוך ובשיתוף העמותות הפעילות בתחום הרשות לתומכי ההוראה והחינוך.
פועל לפיתוח וקידום יזמות חברתית בקרב תלמידים ובקרב תומכי ההוראה והחינוך.
פועל במסגרת החלטות המטה לשעת חירום ברשות .
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פי
מדיניות משרד החינוך.
מתכלל ומתאם ברמת הרשות את מקומות ההתנסות לתלמידים ולנוער ולתומכי
הוראה וחינוך.
מלווה את התהליך של שיבוץ ,קליטה ותמיכה תלמידים במקומות ההתנסות.



מלווה את תהליך השיבוץ ,קליטה ותמיכה בתומכי ההוראה והחינוך במוסדות
החינוך.



מלווה את רכז המעורבות הבית ספרי ,הצוות החינוכי ,ותומכי ההוראה והחינוך
בתהליכי החיבור.

כפיפות:
מנהל יחידת הנוער ברשות
דרישות התפקיד:
השכלה:
תואר ראשון באחד מן התחומים הבאים :במדעי החברה )עדיפות לבוגרי מסלול חינוך חברתי
קהילתי – חברה ונוער/קידום נוער( במדעי ההתנהגות ,בעבודה קהילתית.
הכשרה:
מחויב בהשתתפות בקורס דו-שנתי להכשרת מנהלי התנדבות רשותיים בחינוך מטעם משרד
החינוך.
ניסיון:
 2שנות ניסיון בתחומים הבאים :עבודה עם בני נוער ,הדרכה ,הוראה ,ארגון וניהול.
הנחייה\ הדרכת מבוגרים.

כישורים אישיים:
יכולת ניהול וארגון
יכולת לקיים תקשורת תקינה ויחסי אנוש מעולים
יכולת הנעת תהליכים ואנשים
יכולת לשיתוף פעולה עם מתנדבים ועם בעלי תפקידים ,מוסדות וארגונים
בעל יוזמה אישית
ניסיון אישי בהתנדבות
יכולת עבודה טובה בסביבה מתוקשבת
רישיון לעיסוק בתפקיד:
"היתר הדרכה" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
רישום פלילי:
אישור המשטרה להעסקה כי אין מניעה להעסקת בגיר לעבודה במוסד החינוכי

