מכרז מס' 18/2021
מוביל תחום חינוך
 .1רקע
איגוד ערים אשכול נגב מערבי (להלן" :אשכול נגב מערבי" ו/או "האשכול") פועל באחת עשרה רשויות בנגב
המערבי .מטרת האשכול היא יצירת שיתופי פעולה בתחומים מגוונים בין רשויות האשכול מתוך תפיסה
אזורית ולצורך שיפור וטיוב השירות ,יעילות כלכלית ותפעולית ויצירת מרחב חיים משותף .האשכול מקדם
מהלכים רבים בתחומי החברה וזקוק למוביל תחום החינוך שימשיך בפיתוח וקידום מהלכים קיימים ויוביל
מהלכים אסטרטגיים נוספים בתחום אשר יבחרו לאורך תקופת ההתקשרות ובהתאם למדיניות שתתגבש
באשכול.

 .2פרטי המשרה:
א .תיאור התפקיד :מוביל תחום חינוך
ב .היקף המשרה 50% :לשנה עם אפשרות להגדלת המשרה במהלך השנה ולהארכה בהתאם לאישור הרחבת
התקן
ג .דרגת שכר :מנהל תחום
ד .כפיפות :משנה למנכ"ל וראש אגף חברה
ה .תחילת עבודה :מיידי

 .3תיאור התפקיד:
•

ליווי וקידום פרויקטים נקודתיים שזוהו באגף בתחום החינוך כגון ,STEM :חינוך מוסיקלי ,מערך היסעים אזורי
והקמת מסגרות חינוך מיוחד אזוריות.

•

הובלת מפגשי פורומים מקצועיים בתחומים שיוגדרו ,תכנון ,הנחייה ובנייה מול הגורמים הרלוונטיים.

•

מיפוי ,זיהוי ,תכנון והובלת תהליכי פיתוח מבוססי מחקר ונתונים לקידום יוזמות ,תכניות ושירותים
חינוכיים ,בניית מפגשי היוועצות ,הנחיית מפגשים ודיונים מגוונים (פורומים ,צוותי משימה וכו').

•

גיבוש והגשת תכנון אל מול ביצוע אחת לרבעון למנהלת מנהל תחום חינוך בהתאם לפרויקטים שיבחרו.

•

כתיבת חומרי רקע ומסמכי תוכן.

•

הובלת תהליכי מידול וליווי תהליכי מחקר אזוריים.

•

גיוס משרדי ממשלה ושותפים נוספים למהלכים שיקודמו.

•

ייצוג האשכול מול גורמי חוץ במידת הצורך.

•

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיית מנכ"ל האשכול ומנהלת האגף.
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 .4כישורים נדרשים לתפקיד:
•

ניסיון ניהולי ,בדגש על שותפויות מורכבות תלת מגזריות.

•

הכרות עם עולם החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

•

ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים ,כולל ניצול משאבי מדינה והגשת קולות קוראים.

•

יכולת יצירת קשרים בינאישיים מצוינים.

•

ניסיון בהובלת מהלכים אסטרטגיים.

•

שליטה מלאה בתוכנות  ,OFFICEיכולת כתיבה לאתר האינטרנט והובלת פעילות ברשתות חברתיות.

•

יכולות גבוהות של עבודה בצוות ובעבודה עצמאית ,יחסי אנוש מעולים ,שירותיות ,וייצוגיות.

 .5תנאי הסף :
על המועמד לעמוד בדרישות ההכשרה והניסיון הרלוונטיים במצטבר כמפורט מטה:
א.

בעל תואר ראשון בתחום רלוונטי (מדיניות ציבורית ,חברה ,חינוך ,יעוץ ארגוני ,ניהול) .תינתן עדיפות לבעלי
תואר שני.

ב.

בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול או ריכוז מהלכים בתחום החינוך או בתחומים קרובים ,הובלה
והקמת שירותים ופרויקטים בעולם התוכן המדובר.

ג.

ניסיון של לפחות שנתיים בעבודה בשלטון המקומי.

ד.

היכרות מעמיקה מול משרדי הממשלה.

•

מועד אחרון להגשת מועמדות .15.11.21

•

הגשת מועמדות בצירוף קורות חיים ,טופס ממליצים ומסמכים ותעודות השכלה רלוונטיים להוכחת עמידה
בתנאי הסף יש לשלוח למייל  info@westnegev.org.ilנא לציין בכותרת את שם המועמד/ת ואת שם
המשרה .רק פניות מתאימות תיענינה.

•

אשת קשר מטעם האשכול – עדינה יאנג סויסה ,משנה למנכ"ל וראש אגף חברה .טלפון0509919022 :
| דוא"לadina@westnegev.org.il :
הבהרה :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

בברכה,
אורי פינטו
מנכ"ל אשכול נגב מערבי
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נספח א' – ממליצים
יש למלא (ע"י המועמד) את הפרטים הבאים ,אודות שני ממליצים:

ממליץ/ה מס' :1
•

שם מלא של הממליץ/ה____________________________________________ :

•

תפקיד  /ארגון____________________________________________________ :

•

מערכת היחסים שלך עם הממליץ/ה____________________________________ :

•

כתובת דוא"ל_____________________________________________________ :

•

מס' טלפון נייד____________________________________________________ :

•

מדוע שאדם זה ימליץ עליך לתפקיד מוביל תחום חינוך? (על המועמד למלא סעיף זה ולא
הממליץ/ה)______________________________________________________:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ממליץ/ה מס' :2
•

שם מלא של הממליץ/ה____________________________________________ :

•

תפקיד  /ארגון____________________________________________________ :

•

מערכת היחסים שלך עם הממליץ/ה____________________________________ :

•

כתובת דוא"ל_____________________________________________________ :

•

מס' טלפון נייד____________________________________________________ :

•

מדוע שאדם זה ימליץ עליך לתפקיד מוביל תחום חינוך? (על המועמד למלא סעיף זה ולא
הממליץ/ה)______________________________________________________:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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