
הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד
לשאלות ניתן לפנות למייל: bat-hen@ironit.org.il  או לטלפון 08-8545121 .

המועמדים העונים לדרישות התפקיד יפנו בכתב לחברה בצירוף מספר המכרז/משרה, קורות חיים, המלצות, 
אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף והכישורים הנדרשים לרבות לעניין השכלה וניסיון מקצועי.

את הבקשה יש להגיש באחת האפשרויות המפורטות להלן:
(1) במשרד משאבי אנוש, רח' הבנים 6 , קומה שמינית, אשדוד 77100  (2) בפקס': 08-6499741.  

bat-hen@ironit.org.il :(3) בדוא"ל
יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה.

בקשות יתקבלו עד ליום 21.06.21 שעה 12:00. בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון. 
ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה 

בתנאי הסף. רק פניות מתאימות תיענינה.

מכרז כח אדם חיצוני מס' 02/21
דרוש/ה מנהל/ת מעון יום בתחום הגיל הרך

הגדרת התפקיד:
ניהול מעון עם מס' כיתות לימוד בגיל הרך בהתאם למדיניות והנחיות מנהלת התחום.    -

אחריות כוללת למעון לרבות תכנים, ניהול, כוח אדם ותשלומי הורים.  -
תכנון תכנית הלימודים והכנת חומר למידה והעשרה.  -
אחריות מנהלית ופיקוח על ביצוע תכנית הלימודים.  -

קידום פרויקטים באופן עצמאי .  -
ניהול תקציב המעון .  -

דרישות התפקיד:
השכלה:

תואר ראשון (עדיפות לתואר שני) בתחום החינוך (עדיפות לתואר בחינוך לגיל הרך)  -
ניסיון:

ניסיון ויכולת מוכחת בעבודה עם הגיל הרך לפחות 3 שנים.  -
ניסיון מוכח בריכוז הנחיה וניהול של צוות עובדים לפחות 3 שנים.  -

ניסיון ויכולת מוכחת בעבודה עם צוות עובדים גדול.  -
ניסיון בריכוז/ניהול יתרון  -

כישורים נדרשים:
יכולת פיתוח קשר טוב עם הורים וצוות עובדים.  -

כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה .  -
בעל/ת רישיון נהיגה ברכב פרטי.  -

בעלת תעודות מתאימות.  -
ידע נרחב במחשב.  -
רמת ניידות גבוהה.  -

כושר ניהול וארגון, יכולת עמידה במצבי לחץ, יעילות.  -
היקף משרה:

.100%  -
כפיפות ארגונית:

מנהלת תחום הגיל הרך.
תנאי העסקה:

מתח דרגות כפי שנקבע על ידי משרד הפנים.
תנאי העסקה בחוזה אישי. 


