כ"ז סיון ,תשפ"ב
 26יוני2022 ,

דרוש.ה
מועצה מקומית אורנית מזמינה אותך להגיש מועמדות למשרת

אם.אב בית למועדונית
תואר המשרה  :אם.אב בית במועדונית
היקף משרה  30 :שעות שבועיות  5ימי עבודה
דירוג השכר  4-7 :בדרוג המנהלי עפ"י חוקת העבודה וההסכמים הקיבוציים
כפיפות  :מנהלית למנהל מח' חינוך ומקצועית לעו"סית מועדונית ומנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

תיאור התפקיד
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

סיוע בארגון ועיצוב המועדונית.
סיוע לתלמידים בהכנת שיעורי בית ובשאר הפעילויות.
ביצוע הזמנות רכש לציוד ומזון עפ"י הצורך.
אחריות להגשת ארוחת הצהריים לילדי המועדונית בשיתוף עם מדריכת המועדונית.
פתיחה וסגירת המועדונית ואחריות לציוד המועדונית.
שיתוף פעולה עם מדריכת המועדונית בכל המשימות.
השתתפות בהנחיות ובהשתלמויות במהלך השנה.
ביקור ילידי המועדונית בביתם ,השתתפות באספות הורים ופעילויות הורים וילדים.

דרישות התפקיד
השכלה 12 :שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
ניסיון :ניסיון חינוכי  -יתרון.
דרישות מיוחדות לתפקיד
שעות העבודה הינן בימים א' עד ה' בין השעות  12:00ל 18:00 -מסוף חודש אוגוסט ועד סוף חודש יולי.
חופשות מערכת החינוך המועדונית פועלות בשעות הצהריים או הבוקר עפ"י ההנחיות.
דרישות נוספות
העדר עברות מין  -חובת הצגת אישור ממשטרת ישראל לגברים.
לעובד מלאו  21שנים.
אזרח או תושב קבע בישראל.
יכולת עבודה טובה בסביבה מתוקשבת.

כישורים אישיים
אמינות ומהימנות אישית ,יוזמה אישית ,מרץ ופעלתנות ,אחריות ,מסירות ,יכולת הכלה ,סבלנות אישיות
חמה וסבלנית ,סדר וניקיון ,יכולת עבודה בצוות ,יחסי אנוש מצוינים ,מסירות ,יכולת לקחת אחריות
מעבר לדרישות התפקיד ,יכולת התמודדות במצבים מורכבים ,יכולת הכלה וטיפול בילדים בעלי קשיים
רגשיים.
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אופן הגשת מועמדת ומסמכים נדרשים
❖ המועמדים/ות מתבקשים להגיש מועמדות בכתב ,בצרוף קורות חיים ,פירוט ניסיון קודם ומסמכים
רלוונטיים הכוללים :קורות חיים עדכניים ,תעודות המעידות על השכלה מתאימה ,אישורי העסקה
המעידים על הניסיון הנדרש ,המלצות (ככל שישנן).
❖ כמו כן ,יש למלא את שאלון אישי וטופס בגין העדר ניגוד עניינים  -נמצא באתר המועצה תחת מכרזי
כ"א.
❖ את המסמכים יש להעביר למועצה מקומית אורנית  -מח' משאבי אנוש או במיילHr@oranit.org.il :
הערות:
 .1הצעות שאינן עונות על דרישות המודעה או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים כנדרש ,לא תענינה.
 .2תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח.1998 -
 .3מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 .4תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב
עובדי הרשות המקומית ,אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 .5מסמכים שיש לצרף להגשת המועמדות למשרה:
 )1שאלון פרטי מועמד למשרה פנויה (באתר המועצה תחת "דרושים").
 )2תעודות השכלה כפי שנדרש בנוסח המכרז
 )3אישורי העסקה מפורטים עם תיאור תפקיד והיקף המשרה המעידים על הניסיון הנדרש לצורך מילוי
המשרה כפי שנדרש בפרסום המשרה.
 )4קורות חיים עדכניים.
 )5תמונת פספורט.
 )6המלצות במידה וישנן.
 .6בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד
לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה) לא תידון.
 .7מועמד/ת שהינו קרוב משפחה של עובד מועצה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה
מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים
 .8ההעסקה לתקופת ניסיון של שנתיים ,בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.
 .9המועצה רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים ,כולם או חלקם להיבחן במבחני
התאמה ,במסגרת הגופים העוסקים בכך.
 .10לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.
במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה,
תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.
 .11המשרה פונה לנשים וגברים כאחד ,הכתיבה נעשתה מטעמי נוחות בלבד.
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