מנחה מועצת תלמידים ונוער
ורכז/ת תנועות וארגוני נוער
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תיאור התפקיד:
מקים "מועצת נוער רשותית" בתהליך חינוכי בו בני הנוער המשתייכים לגופי נוער
הקיימים ביישוב בוחרים את נציגיהם באופן דמוקרטי.
מכשיר ומנחה את חברי "מועצת הנוער הרשותית " למלא את תפקידיהם כנציגים
נבחרים.
מכין ,יחד עם חברי "מועצת הנוער הרשותית  ",תכנית עבודה שנתית שתשמש בסיס
לעבודת המועצה ולפעולותיה.
מדריך ומנחה את חברי "מועצת הנוער הרשותית" בתהליך יישום תכנית העבודה
שנקבעה.
" שותף להכנת התוכנית התקציבית של "מועצת הנוער הרשותית
מדריך ומייעץ ל"מועצת הנוער הרשותית "כיצד לגייס משאבים נוספים לפעולות
המועצה
משמש כמקשר וכמתאם בין "מועצת הנוער הרשותית" לבין הגורמים הפועלים בתחום
הנוער ביישוב ,באזור ובמחוז.
משתתף עם חניכי "מועצת הנוער הרשותית" בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב ,כולל
הדרכה בסמינרים למועצות המתקיימים במהלך השנה ובמחנות הקיץ.
פועל לפרסום ולהגברת המודעות ביישוב ובאזור לפעילות מועצת הנוער הרשותית
פועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פי מדיניות
מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
משמש כאיש קשר בין תנועות/ארגוני הנוער לבין הרשות המקומית.
דואג לשילוב תנועות/ארגוני הנוער בפעולות רשותיות כגון  :חגיגות העצמאות ,טקסי יום
הזיכרון ויום השואה ,חנוכה ,פורים ועוד.

•

מתאם ומקשר בין מנהלי בתי הספר ברשות לבין תנועות/ארגוני הנוער בנושא פעילות
התנועות והארגונים במסגרת בתי הספר.

•

יוזם הקמת מועצת תנועות/ארגוני נוער רשותית לצורך תיאום הפעילות בין
תנועות/ארגוני הנוער השונות הקיימות ברשות.
מסייע לתנועות/ארגוני הנוער לקיים סמינרים והשתלמויות.
אחראי לחלוקת ההקצבה הכספית שהרשות המקומית נותנת לתנועות/ארגוני הנוער
ועוקב אחר ביצועה בפועל בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם
להנחיותיהם ,ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

•
•

דרישות התפקיד:
השכלה:
תעודת מדריך מוסמך  /תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך -מינהל חברה ונוער /
תעודת עובד חינוך  /תעודת הוראה .בעלי תואר ראשון י מדעי התנהגות  /מדעי החברה
יועדפו בחינוך בלתי פורמלי או חינוך.
הכשרה:

השתתפות בקורס הכוון לרכזי/מנחי מועצות תלמידים ונוער -בכניסה לתפקיד.
ניסיון:
 3שנות ניסיון בתחומים הבאים :עבודה בתפקיד מדריך נוער או מדריך מד"צים ,עבודה ישירה
עם בני נוער ,ארגון ,הפעלה והנחיית פרויקטים חינוכיים במסגרת חינוך בלתי פורמלי .עדיפות
לבוגרי מועצות תלמידים ונוער.

כישורים אישיים:
יכולת תכנון ,ניהול ,ארגון ,תקצוב ,בקרה ומעקב .יכולת ליזום ,לתכנן ,לפתח ולהפעיל מערכת
השתלמויות .יכולת לקיים תקשורת תקינה .יכולת ניהול משא ומתן .יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.
יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
כפיפות
למנהל/ת מחלקת הנוער.

רישיון לעיסוק בתפקיד:
"היתר הדרכה" מטעם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך.
קורות חיים יש לשלוח לכתובת המייל mitnadvimkg@gmail.com :עם ציון מספר המשרה
עד לתאריך 18.12.19
לפרטים נוספים 054-6868280 :איילת פרץ

* שכר כמקובל ברשת המתנ"סים העירונית.

