מכרז מס' 1/2020
איגוד ערים לאיכה"ס יהודה (להלן "האיגוד") מכריז בזאת על משרה פנויה כדלקמן:
.1

תיאור התפקיד :רכז חינוך סביבתי וגינות קהילתיות

 .2תיאור מפורט של התפקיד:
א .גינות קהילתיות :טיפול וקידום גינות קהילתיות במרחב האיגוד .יזום גינות ,איתור רכזי גינות,
הדרכה שוטפת וארגון קורסים מקצועיים לרבות הדרכה אישית לרכזי גינות ולניהול הגינות במרחבי
האיגוד.
ב .סיוע למנהלת חינוך סביבתי באיגוד בתחומים הבאים:
 .1ריכוז רשימות ספקים ,שירותים לרשויות ,ספקי תוכן לאוכלוסיות יעד
 .2העברת סדנאות לפורומים סקטוריאליים בתחום החינוך ,גננות ,מורים
 .3קידום נושא קיימות בתחום פרויקטים קהילתיים ,קשר עם הקהילות
 .4סיוע נוסף למנהלת החינוך על פי הצורך
ג .ביצוע כוננות סביבה של שבוע בחודש לפחות
.3

סוג מכרז :פנימי/חיצוני

.4

היקף משרה60% :

.5

דרגת משרה ודירוגה :מח"ר דרגה תחילית  ,39או דירוג הוראה ,מורה  ,BAדרגה 2

.6

כניסה לתפקיד :מיידית

.7

כפיפות :למנהלת מחלקת חינוך וקהילה

 .8דרישות התפקיד (תנאי סף)
א .בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים מחו"ל ,בתחום חקלאות ו/או לימודי סביבה
ב .ניסיון של  3שנים לפחות בתחום הוראת חקלאות ,ו/או גינות קהילתיות – הנחיה וביצוע
ג .רקע חינוכי חובה ,כגון לימודי חינוך פורמליים או בלתי פורמליים ו/או תעודת הוראה
ד .ניסיון בעבודה עם ילדים בסביבה חינוכית – יתרון
ה .בעל רישיון נהיגה ורכב פרטי
ו .נכונות לעבודה בימים ובשעות על פי דרישת האיגוד
ז .בריאות טובה ויכולת לעבודה מאומצת בשטח
ח .מגורים בתחום האיגוד או במרחק  15דק' מתחום האיגוד (לצורך ביצוע כוננות)

 .9כישורים אישיים (מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד):
א .אחריות ,יושר אישי ,יוזמה והתמדה
ב .כושר ארגון וניהול עבודה באופן עצמאי
ג .התנהלות מקיימת בחיי היומיום
ד .יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה עם ציבור ,מתנדבים ,צוותי הוראה וקהילה
 .10מועד פרסום המכרז – 22.7.20
 .11מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים ,תעודות הכשרה מקצועיות
נדרשות והמלצות לדוא"לnitsan@enviosh.org.il :
או במעטפה סגורה למשרד האיגוד – גבעת המייסדים ,מישור אדומים
 .12הגשת מועמדות עד יום א' –  23.8.2020בשעה 16:00
 .13הערות:
א .המכרז כתוב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד
ב .רק פניות העומדות בתנאי הסף יטופלו וייענו.
ג .המשרה מאוישת כבר מספר חודשים ע"י עובד זמני
 .14איש הקשר לעניין מכרז זה :ד"ר ניצן לוי  -מנכ"ל האיגוד טלפון – 054-787-9227

בברכה

ד"ר ניצן לוי
מנכ"ל

