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 לחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ 

 משרות פנויות(  2רכז/ת צהרונים יישובי )דרוש/ה 

 2022/40מס' כ"א מכרז 

 

 רכז/ת צהרונים יישובי   תיאור המשרה: 

 %100  היקף משרה: 

 מנהל מחלקת צהרונים    כפיפות ארגונית:

 93-37ר  / דירוג המח" 9-7דירוג מינהלי +  דרוג ודרגה: 

 אחריות לניהול ותפעול שוטף של הצהרונים בתחום המועצה האזורית  ייעוד: 

 דרום השרון.

 

 יאור התפקיד: ת

 אחריות על ניהול שוטף של מערך הצהרונים בהיבט ארגוני, מקצועי, חינוכי. .1

של הצהרונים לרבות גיוס והכשרת עובדים, ניהול  אדמיניסטרטיבי ניהול  .2

 התקציב השוטף, שיווק וכו'. 

 הדרכה מקצועית של צוותי הצהרונים. .3

 קיום ישיבות צוות ופתרון בעיות חינוכיות ותפעוליות שוטפות.  .4

 מעקב ובקרה על פעילות הצהרונים. .5

 טיפול בלוגיסטיקה הקשורה במזון, ציוד, ספקים וכו'.  .6

 בשיבוץ הצוות )החלפות(.  טיפול יום יומי  .7

 בניית תוכנית חינוכית  .8

 אחריות לבנייה וניהול קייטנות החגים והקיץ.  .9
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 דרישות התפקיד: 

 השכלה:  

 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.  12 •

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או  •

 יתרון. –אקדמיים בחוץ לארץ שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים 

 ניסיון מקצועי:  

 .שנים בתחום העיסוק הרלוונטי  3ניסיון של לפחות  •

 דרישות נוספות: 

 .עברית ברמה גבוהה  –שפות  •

 OFFICE. שליטה מלאה בתוכנות  –יישומי מחשב  •

 

אמינות ומהימנות אישית,  תודעת שירות גבוהה, מוכוונת קהילתית,  כישורים אישיים:

 , יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח,יחסי אנוש מעולים

, מרץ ופעלתנות, יכולות  יכולת הובלת צוות עובדים כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה,

 . ניידות וזמינות, עבודה תחת לחץ וריבוי משימות

 

 הגשת מועמדות:  

בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על  את הבקשות 

לא    elazar@dsharon.org.il   יש לשלוח למייל, דרישות בתנאי הסף והמלצות

 27/02/2022מיום יאוחר 

 החברה הכלכלית רשאית להחליט על הפניית המועמדים למבדקי התאמה.  •
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תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי   •

הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים 

המשתייך לקבוצת האוכלוסייה לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד  

 הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.

 

 תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים  •

לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד 

פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין  הנדרש להתאמות ייצרף את 

 זה. 

 בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך. *
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