
 העמותה לפיתוח החינוך בירושלים -לאגודת רנה קאסן

 מגזר כללי -חינוכיות ת ודרוש/ה מנהל/ת תוכני

   1015-מס' משרה
צהרוני 'ניצנים' הינם מסגרות חינוכיות, מקצועיות וחברתיות עבור הילדים בסיום יום הלימודים 

 בבית הספר. 

חברתי לילדים. -ומותאם בתחום הרגשיהיעד המרכזי של התוכנית הוא  לתת מענה בטוח, חם 
מדובר בתוכנית פדגוגית המותאמת לשעות הצהריים שמופעלת על ידי אנשי צוות חינוכי תוך מתן 

 הזנה, סיוע בהכנת שיעורי בית ופעילויות וחוגי העשרה.

 תחומי אחריות התפקיד: 

מעקב ואחריות באגודה.  –במגזר הכלליו"בתי תלמיד"  "ניצנים"תיק ריכוז מסגרות  ניהול -
 .תכניות העשרה חיצונית ומפעיליהן/בית ספר ובכל געבודה  בניית תוכנית, שוטפת

 מתן הדרכה שוטפת, בהתאם לצרכים העולים מן השטח.וניהול צוות רכזות אזור  -
וביה"ס( בדגש על טיפוח הרצף החינוכי  בשיתוף מפקחות )גנ"י –בניית תכנית עבודה שנתית  -

 .בין צוותי הבוקר לצהריים והגשתה למנהלת ניצנים
 למדיניות בהתאם, הספר ובבתי בגנים החינוכיים הצוותים לכלל הכשרה תכנית הכנת -

   .החינוך משרד והנחיות
 על ובקרה ומעקב הבקרה דוחות פרסום אחר מעקב, הצהרונים פעילות בדבר חות"דו הכנת -

 .הביצוע
 .ם ולקהילה תוך הפצת רכיבי התכניתשיווק התכנית להורי -
 (.8-3היערכות לפתיחת מסגרות הצהרונים החברתיים בגני ילדים ובתי ספר )גילאי  -
( ומתן מענה שוטף 13:30-16:00קיום ביקורים שוטפים במסגרות השונות בשעות הפעילות ) -

 לצוות החינוכי.
 תכניות משלימות באגודה.מטלות נוספות בהתאם לראש אגף  -

 
 :דרישות מקצועיות-תנאי סף

בעל/ת תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. )יתרון לבעלי תואר  -
 .חובה –בחינוך/בחינוך לגיל הרך/ חינוך בלתי פורמלי( 

מסגרות ברשות  20-מ בעל/ת ניסיון מקצועי קודם בהפעלת מערך לחינוך משלים של למעלה -
 .חובה -אחת או ביותר

 .חובה -או חינוך יסודי שנים בגיל הרך 5בעל/ת ניסיון מוכח של מעל  -
 .יתרון -בעל/ת רישיון לעיסוק בהוראה -
 .חובה -סיון ניהולי של שלוש שנים לפחות, ייצוגיות ויכולת עמידה מול גורמים בכיריםינ -

 
 :כישורים ומיומנויות נדרשים לתפקיד

 ניסיון בניהול והנעת עובדים. -
 ניסיון במיון וקליטת עובדים. -
 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ. -
 תודעת שירות ויחסי אנוש טובים מאד.  -
 יזמות, יצירתיות ויכולת מנהיגות והובלה. -
 הבנה אסטרטגית וראיית מקרו. -
 כושר ניהול משא ומתן ויכולת עמידה בתנאי לחץ. -

 
 :תנאי העסקה -
 חוזה אישי -
  ראש אגף תכניות חינוכיות כפיפות:  -
 העבודה מתאימה לנשים וגברים כאחד -
 העבודה מותאמת גם לאנשים עם מוגבלויות -
 פניות מתאימות בלבד תענינה. -



 

 

 שימו לב!
 

 למייל: 1015יש להגיש קו"ח בצירוף בציון מס' משרה 

         jobs@renecassin.org.il 

  17.5.18והגשת מועמדות למשרה:  מועד אחרון לשליחת קורות חיים

 המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 


