
 

 

 למועצה המקומית קריית טבעון

 דרוש/ה

 יסודיהמנהל/ת יחידת החינוך 
 7/2023מספר חיצוני  מכרז

 

, מכריזה בזה 1979 -לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"ם  3בהתאם לסעיף 

 המועצה המקומית קרית טבעון על משרה פנויה כדלקמן:

 ת יחידת החינוך יסודימנהל/המשרה: יאור ת
בהתאם לנתונים  -דרגה  ,הסכם מנהלי מחלקות חינוך -דירוג : המשרה ודירוגהדירוג 
 אישיים

 משרה 50% היקף העסקה:
 מחלקת חינוך היחידה:
 מנהלת מחלקת חינוךכפיפות: 

 

 

 תיאור התפקיד:

הובלה וניהול מערך החינוך היסודי ברשות המקומית בהלימה עם הנחיות משרד החינוך 

 חינוך ברשות.ובהתאם למדיניות מנהל 

 עיקרי התפקיד:

 תכנון הפעילות השנתית של מערך החינוך היסודי וניהול התקציב .א

 ניהול תהליך הרישום והשיבוץ של התלמידים  .ב

  .ניהול מערך בתי הספר היסודיים ברשות .ג

 קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך. .ד

 .ניהול תכניות ופרויקטים ייחודיים .ה

 דרישות התפקיד:

 השכלה:

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

  .הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 .בעל תעודת הוראה •

קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש  -המנהל יחויב לסיים בהצלחה •

   .מותנה בסיום הקורס כאמורעדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי  .שנים מתחילת מינויו

 ניסיון מקצועי:

 .השנים האחרונות, בתחום החינוך היסודי 5לפחות, במהלך  שנים 3ניסיון מקצועי של  •

 



 

 

 ניסיון ניהולי:

 .שנים לפחות 3עובדים או יותר במשך  5ניסיון ניהולי של  •

 

 דרישות נוספות:

 

 עברית ברמה גבוהה. -שפות •

 לרבות אקסל.- OFFICEתוכנות ההיכרות עם  -יישומי מחשב •

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

מתן מענה לבעיות תחת  ביצוע משימות תחת תלות בגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות;

 .;עבודה בצוותי עבודה אילוצים רב מערכתיים

 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

, בציון מספר המכרזקורות חיים בצירוף כל התעודות והמסמכים הרלוונטיים יש לשלוח 

 קישור: באמצעות  9/02/2023לא יאוחר מיום 

al/ProcessRunner/?customerId=1333&shopId=1333&prochttps://ktv.autom.digit

essId=1863&form=266&lang=3 

 

 בכל בעיה הקשורה להגשת מועמדות באתר, אנא צרו קשר עם התמיכה במייל:

 support@automas.co.il 

בכדי להעיד  האסמכתאות הנדרשותכלל לא יזומן לוועדת הבחינה מועמד שלא צירף את 

 על ניסיונו או השכלתו כנדרש בתנאי הסף לתפקיד.

, יפרט את הצורך מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו

 בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

לייצוג הולם  מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית

 , ימסור מידע גם בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.מכוח הדין

 

**המועצה מאושרת כמפעל חיוני בשעת חירום והעובד שיבחר לתפקיד יידרש לעבודה בעת 

 חירום. 

 

 בברכה,

 עידו גרינבלום

 ראש המועצה

 

https://ktv.autom.digital/ProcessRunner/?customerId=1333&shopId=1333&processId=1863&form=266&lang=3
https://ktv.autom.digital/ProcessRunner/?customerId=1333&shopId=1333&processId=1863&form=266&lang=3
mailto:support@automas.co.il

