
 

 

 
 1/2019 -מכרז מס'  

 מרכז לחינוך סביבתיהומחלקת חינוך וקהילה מנהל/ת  דרוש/ה
 

 .נפת אשקלון באיגוד ערים לאיכות הסביבה,מנהל/ת מחלקת חינוך וקהילה והמרכז לחינוך סביבתי : המשרה תואר     
 

 הסכם קיבוצי או חוזה אישי בהתאם לאישור משרד הפנים. :דרגת המשרה ודירוגה      
 

 משרה מלאה. :היקף העסקה      
 

 תיאור התפקיד:
התווית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות בתחום החינוך הסביבתי ברשויות החברות באיגוד ברוח  •

 המדיניות של הרשויות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך.
תוך ייזום פעילות  ,פעילויות מול קהלי יעד שונים קידום והפעלה של המרכז לחינוך סביבתי באיגוד וארגוןניהול,  •

 והן ברמה הארצית. ,הן בקרב הרשויות השייכות לאיגוד ,הסברתית
 .וקיימות למויות בנושאים הסביבתייםוהשת, הדרכה תפעול מרכז הכשרה •
 .מקצועייםתוך הפקת חומרים , יציבורהסקטור ה קידום ופיתוח השתלמויות המיועדות למורים, לתלמידים ולעובדי •
 יועצים ומנחים. ,פרוייקטוריםניהול והפעלת בנות שירות לאומי וכוח עזר נוסף, כגון מדריכים, מרצים,  •
ניהול אתר ו ניהול הוצאה לאור של כל פרסומי האיגוד , לרבותוהתכניםאחריות לפרסומי האיגוד בצדדים הטכניים  •

 האינטרנט של האיגוד.

 הקיים באיגוד. סביבתיינוך בניית קשרי קהילה אל מול המרכז לח •
 ירוקים, כולל מעקב ובקרה על ביצועם. מוסדות חינוךליווי תהליכי הסמכת  •
 שימור קשר עם גופים, רשויות ומשרדי ממשלה לקידום פעילויות ופרויקטים בתחום חינוך וקהילה באיגוד. •
 .םירלוונטיפקידים העמדתו לרשות הציבור ובעלי תהקמת מאגר מידע בתחומי העיסוק של האיגוד תוך  •
 קידום תכניות למידה והפעלתם בקהילה, מילוי קולות קוראים ועבודה מול המשרדים הממשלתיים. •
 ריכוז תחום פניות הציבור באיגוד. •
 ביצוע כוננות אירועי סביבה. •
 ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך באיגוד. •
 .המנכ"ל והנחיות ביצוע מטלות נוספות על פי צורכי האיגוד •

 
  :המשרהדרישות   

הסביבה/ חינוך/ י גיאוגרפיה/מדעמדעי החיים/באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי הטבע/ ראשון תואר: השכלה •
 . רצוי ניסיון בהדרכה. ותואר שני תעודת הוראהעדיפות תינתן לבעלי  .ניהול/לימודי ארץ ישראל

 .או/ו בניהול בהוראה ו/עיסוק בנושאי איכות הסביבה אובתחום השנות ניסיון  4ניסיון מקצועי:  •
בהובלת תהליכים, בהדרכה וחינוך או הוראה בתחומי סביבה בניהול, יכולת מוכחת וניסיון רב  בעלניסיון ניהולי:  •

 וקיימות.
 שיעור  יכולת כתיבת מערכיוחינוך,  הכרות בסיסית עם נושאי איכות הסביבהיכולת ניהול גבוהה, : דרישות נוספות •

   כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, יכולת ניהול ארגון והובלת תהליכים,בקשות להשתלמויות וקורסים,  והגשת       
 יחסי אנוש טובים, יכולות מוכחות בתחום החינוך וההוראה, יכולת עמידה בפני קהל, ייצוגיות, ניהול מערכות רבות        
 המולטימדיה והלומדות  לרבות בתחום עבודה בסביבה ממוחשבת,ת ויצירתיות, יכולת ממשקים, יוזמה אחראיו       
   אינטרארקטיביות, יכולת הבנה בסיסית בתקשורת, פרסום ויחסי ציבור. ה       

 .חובה –רישיון נהיגה  •
 : מנכ"לית האיגוד לאיכות הסביבה נפת אשקלון והנהלת האיגוד.כפיפות 

 
הנ"ל מוזמן לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה וניסיון מועמד העונה על הדרישות 
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 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.     
 ,בכבוד רב                 

 
 ת מיטל אמיתי, מנכ"לי       
 איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון       
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