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מועצה מקומית פסוטה
מכרז כ.א 2/2021 .מנהל/ת מעון יום
בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות ( נוהל קבלת עובדים לעבודה )  ,תשל"ז – 1977
מפרסמת בזאת מועצה מקומית פסוטה  ,מכרז פומבי לאיוש משרת מנהל/ת מעון יום ברשות לפי
הפרטים שלהלן :
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להפך .זאת בהתאם
להוראות סעיף  8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1988
היקף התפקיד :עד  100%משרה( .היקף ההעסקה יהיה תלוי במספר הכיתות אשר יופעלו )
כפיפות :ראש המועצה או מנהל המחלקה הרלוונטית.
א .תיאור התפקיד :
. 1ניהול מעון ילדים בגילאים  3חוד' עד  3שנים.
. 2אחריות לניהול צוות(.קיום שיחות ,ישיבות).
. 3קביעת סדר יום ,הזנת ילדים ,עיצוב וארגון הסביבה הפיזית בהתאם לתוכנית החינוכית.
. 4קשר רציף עם הורים.
. 5טיפול והתמודדות במצבי חירום שונים.
. 6סיוע למטפלות בעת הצורך .
ב .כישורים דרושים :
מנהל/ת במעון יום צריך/כה לעמוד בדרישה אחת לפחות מדרישות ההשכלה והניסיון כמפורט
להלן:
• תואר שני ( )M.Aהתמחות בגיל הרך וניסיון של שנה לפחות בעבודה חינוכית או בניהול
צוות/בהדרכה.
או,
• השכלה אקדמית בתחום הגיל הרך וניסיון של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית או בניהול
צוות/בהדרכה.
או,
• השכלה אקדמית ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב/ת להשלימו בתוך שנה
מיום העסקתו.
או
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• ותק של שנתיים לפחות ,בניהול מעון יום ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או
המתחייב/ת להשלימו בתוך שנה מיום העסקתו.
או,
• ותק של  3שנים לפחות ,כמטפל מוביל (מטפל סוג( 2-ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום
או המתחייב להשלימו בתוך שנה מיום העסקתו.
או,
• ותק של  5שנים לפחות ,כמטפל סוג 1-ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב
להשלימו בתוך שנה מיום העסקתו.
ד .כישורים אישים :
אמינות ,מהימנות אישית ,אחריות  ,יציבות ,בעלת יחסי אנוש טובים ואהבה לילדים.
•הערה :ההעסקה הינה לתקופה של  12חודשים  ,הארכת תקופת העבודה תיקבע על ידי
הרשות המקומית.
להגשת מועמדות נא לפנות לקבלת טובס למשרדי המועצה או להוריד את הטופס מאתר
האינטרנט של המועצה בכתובת WWW. FASSUTA.MUNI.IL
מועד אחרון להגשת מועמדות הינו יום שני  12.07.2021 ,שעה  12:00בצהריים ,באמצעות
מסירה ידנית של טופס הבקשה ומסמכיו בבניין המועצה.
בכבוד רב
ראש המועצה
עו"ד אדגאר דכואר
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