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 נוך משלים מנהל/ת אגף חיתיאור המשרה: 

 :משרה היקף

 משרה 100%

 

 : כפיפות

 מנכ"ל החברה  

 

 תיאור התפקיד:  

הספר, ניהול מערך החינוך המשלים בחברה: מערך הצהרונים בגני הילדים ובבתי   •

 .ומעונות יום

והטמעת • ובתחום החינוך   ,בכלל  ,המשלים  בתחום החינוךהחברה  מדיניות    גיבוש 

 . בפרט ,לגיל הרך

אחר    ניהול • ובקרה  מעקב  פרוי-רב  תכניות הפעלת  פיקוח,  לצד  קטים שנתיות 

 תקופתיים כגון קייטנות ומחנות קיץ.

 . האגףובקרת ביצוע תקציב , פיקוח ניהול •

 . ישובברחבי הבמוקדי הפעילות העובדים  המטה וצוות צוות עובדי תכלול •

פדגוגית,   • מדיניות  וביצוע  התוויית  והדרכההובלה  של    הכשרה  צוות מקצועית 

 .האגף

 . אחריות לבניית תכניות עבודה שנתיות חוצות אגף •

 .וסדות ובמוקדי הפעילותבמאחריות על הצטיידות, רכש ותחזוקה  •

 .הובלת התכנית האסטרטגית לקידום ופיתוח פעילות האגף •

 

 תנאי סף: 

 השכלה:
גבוההבעל/ת   להשכלה  המועצה  ידי  על  המוכר  במוסד  שנרכש  אקדמי  במוסד ו  א,  תואר 

לארץ בחוץ  אקדמיים  תארים  להערכת  מהמחלקה  הכרה  החינוך,    שקיבל  באחד  במשרד 
ופרא רפואיים  מקצועות  החברה,  מדעי  חינוך,  הבאים:  עבודה  -מהתחומים  רפואיים, 

 סוציאלית.

לצרף   המועמד/ת  העל  של  תואר  ו/או  תעודה  העתק  שקילות  באישור  שמדובר  תואר  ככל 
 בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור.  ממוסד לימודים להשכלה גבוהה

 ניסיון מקצועי:

 שנים לפחות באחד מהבאים:  5ניסיון מקצועי מוכח של 

 .ניהול מוסד טיפולי וסד חינוכי או מוסד לחינוך משלים אוניהול מ •

 . לפחות מיליון ₪  5שנתי בסך של  תקציבוביצוע ניסיון מוכח בניהול  •

  .בניהול צוות עובדיםמוכח  ניסיון •

גורמים ממשלתיים • משרד הרווחה, משרד משרד החינוך,  כגון    ניסיון בעבודה עם 

 הכלכלה ועוד.

בניהול   • פעולההכוללים  מורכבים    פרויקטיםניסיון  משרדי עם    שיתופי  עיריות, 

 ממשלה ומגזר שלישי. 
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 דרישות נוספות:

 גישה שירותית בעבודה ישירה מול הלקוחות.   •

ארגון   • יכולת  החלטות,  קבלת  ובקרהיכולת  פיקוח  תיאום,  יכולת  יוזמה ותכנון,   ,

 .ויצירתיות

יכולת   • התמדה,  נושאים,  במספר  זמנית  בו  טיפול  לחץ,  מצבי  עם  התמודדות  יכולת 

 .פתרון בעיות

 .כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג החברה בפני גורמים חיצוניים •

 . והנעתם מגוון ניהול צוות עובדיםתקשורת בינאישית גבוהה ויכולת  •

 .ות בשעות העבודה ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיותגמיש •

 

 הגשת הצעות: 
חיים   קורות  להעביר  יש  מועמדות  )במידה   בעברית,להגשת  השכלה  תעודות  בצירוף 

שקילות    על  החינוך  במשרד  תארים  להערכת  הועדה  אישור  לצרף  יש  מחו"ל  שהתואר 
מ בארץ(,  באוניברסיטאות   המקובלים   גבוהה   השכלה   על  לתארי   המעידים   סמכים  

 הניסיון  הנדרש  וכל חומר  רלוונטי  נוסף,  
  .12:00בשעה  5.8.2021ה' ה  עד ליום mancaloffice@gtsport.org.il  למייל: 

ו המכרז  דרישות  על  עונות  שאינן  המסמכים \הצעות  יצורפו  לא  שאליהן  הצעות  או 
 הדרושים, לא ייענו. 

 את המועמדים המתאימים ביותר.  רשאית לזמן בפני ועדת הבחינההחברה 
 !המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 


