מחלקת הגיל הרך
בנפגשים מרכזים קהילתיים
מחפשת אותך!
מנהל/ת מעון

רכז/ת צהרונים

היקף משרה( 100% :מלאה)
תיאור המשרה
•ניהול והובלת המעון והצוות החינוכי תוך טיפול
וטיפוח הדור הבא של הילדים
•גיוס ,ניהול ושימור צוות המטפלות/ים
•יצירת סביבה חינוכית ומכילה עבור הילדים
•מתן מענה שוטף להורים
•עבודה אדמיניסטרטיבית מול ממשקי משרד העבודה
וממשקי עבודה נוספים
דרישות התפקיד
•תואר ראשון בתחום החינוך /הגיל הרך/מדעי החברה/
עו"ס  -יתרון
•נסיון של שלוש שנים לפחות ,בניהול מעון/מערכת חינוכית
כמנהל/ת כיתת גן חובה.
•נסיון בניהול ,הדרכה והנעת צוות עובדים בתחום הגיל הרך
•גישה חמה ואוהבת לילדים
•יחסי אנוש מעולים ותקשורת בינאישית טובה
עם מגוון אנשים
•יכולת עמידה בתנאי לחץ וריבוי משימות
•כישורי מחשב בסיסיים

היקף משרה( 100% :מלאה)
תיאור המשרה
•ניהול אדמיניסטרטיבי של הצהרונים ובכלל זה ,גיוס
והכשרת עובדים ,שירות לקוחות וכו’.
•הדרכה מקצועית של צוותי הצהרונים ,קיום ישיבות צוות,
שיחות אישיות וביקורת סדירה בצהרונים לפיקוח ובקרה,
ניהול שיח מתמיד עם גורמים בקהילה.
טיפול בכל הלוגיסטיקה הקשורה בהפעלת הצהרונים:
ספקים ,מזון ,ציוד וכד’
•אחריות על בניה וניהול קייטנות החגים והקיץ  -הנחיית
וליווי צוות העובדים.
דרישות התפקיד
•תואר ראשון בחינוך  -יתרון
•ניסיון ניהולי מוכח של מסגרות בהיקף דומה  3 -שנים
ומעלה
•בעל/ת תודעת שירות גבוהה ,מוכוונות קהילתית
ויחסי אנוש מצוינים
•יכולת הובלת צוות עובדים גדול
•יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות
•ניידות  -חובה.
• זמינות מיידית

מטפל/ת למעונות נפגשים

סייעות ומובילות לצהרוני
גני ילדים ובתי הספר באור יהודה

היקף משרה :משרה מלאה
שעות העבודה:ימים א׳-ה׳ 07:00-17:00
07:00-13:00
יום ו’
אם את/ה בעל/ת אחריות גבוהה ,חמ/ה ומסור/ה
ואוהב/ת ילדים ,מקומך איתנו .בוא/י והצטרפ/י לצוות חם
ואוהב ולילדים מתוקים
כישורים נדרשים:
•יתרון לבעלי ניסיון בתחום הגיל הרך
•נסיון בעבודה עם ילדים
•תנאים מצוינים למתאימ/ה

בימים א'-ה' בגני הילדים בין השעות 13:45-17:15
בבתי הספר (כיתות א'-ב') בין השעות12:45-17:00 :
בימי חופשות בית הספר בין השעות 07:45-16:00
תחילת עבודה מיידית
כישורים נדרשים :גישה חיובית ,אהבת ילדים ואנשים
ואוריינטציה לעבודה עם ילדים.
שכר מתגמל למתאימים/ות

כפיפות למנהלת מחלקת הגיל הרך .המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.
יש לשלוח קורות חיים בציון שם המשרה המבוקשת לדוא"לhr@my-or.org.il :
 Fb Levinsky regularהפונט עבור הסלוגן בעברית
 Al Bayan boldהפונט עבור הסלוגן בערבית

03-7353535

הצטרפו אלינו :נפגשים מרכזים קהילתיים אור יהודה

בברכה,
אלירן אליה
סגן ראש העיר
ויו"ר הנהלת נפגשים

