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מכרז כ"א  – 43/2016סייע/ת צמוד/ה )סיוע על רקע נפשי( לילד בבית הספר היסודי
גוונים )מתחם נעמן(  ,סייעות למילוי מקום בבתי הספר חופי הגליל ) גשר הזיו( ורגבה
סייע/ת צמוד/ה לילדה בגן יסעור )סיוע על רקע רפואי( ,סייע/ת צמוד/ה לילד בגן איילון )סיוע על רקע
תקשורתי(

היקף המשרה :משרה בביה"ס גוונים –  24ש"ש ,סיוע על רקע רגשי/נפשי.
משרה בביה"ס חופי הגליל )מילוי מקום בחל"ד( – החל מ 2/2017 -ועד כולל  24 , 5/2017ש"ש.
סיוע על רקע רגשי/נפשי
משרה בביה"ס רגבה )מילוי מקום בחל"ד( – החל מ 5/2017 -ועד כולל  31 , 7/2017ש"ש .סיוע
לשני ילדים על רקע תקשורתי ורפואי.
משרה בגן יסעור –  35.25ש"ש  6 ,ימי עבודה ) במשרה בגן יסעור מועסקת ממלאת מקום הרשאית
להתמודד במכרז( ,סיוע על רקע רפואי.
משרה בגן אילון –  24ש"ש .סיוע על רקע תקשורתי.

כפיפות :מנהלת ביה"ס /גננת הגן /מנהלת מחלקת החינוך .

תיאור העיסוק:
סיוע צמוד לילדים בעלי צרכים מיוחדים :








יכולת למתן סיוע ,תיווך והגשת עזרה לימודית ו/או רפואית ,ליווי והשגחה.
יכולת לפיתוח מיומנויות של התארגנות לקראת משימות לימודיות.
יכולת להוות דמות סמכותית ומיציבת גבולות.
יכולת למתן ליווי והשגחה בעת הפסקות ופעילות בלתי פורמלית בבית הספר.
בריאות תקינה ,כושר גופני ויכולת לעבודה פיזית.
כושר למידה ונכונות לקבלת הדרכה מקצועית )בסיוע רפואי נדרשת קבלת הדרכה טרם
תחילת עבודה(
בשלות להתמודדות עם מצבים מורכבים.

דרישות התפקיד :







בוגר/ת  12שנות לימוד לפחות .יתרון לבעלי ניסיון רלוונטי בעבודה עם ילדים בעלי צרכים
מיוחדים.
כושר למידה ונכונות לקבלת הדרכה מקצועית .
יכולת ליצירת קשר אישי טוב עם הילדים וההורים.
יכולת עבודה בצוות.
סבלנות רבה ,יכולת הקשבה ולמידה.
יכולת להצגת אישור ממשטרת ישראל בגין העדר הרשעה בעבירות מין )בהתאם לחוק(.

לצפייה במכרז המפורט ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר – מכרזים .קורות חיים )בעמוד
אחד ,נא לציין את שם המשרה המבוקשת( ניתן להעביר לפקס  153503378159או באמצעות
הדוא"ל , michrazim@MATTEASHER.ORG.IL :עד לתאריך – 19/11/2016
בתנאים שווים עדיפות לתושבי מטה אשר.
מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.

משה דוידוביץ
סגן ראש המועצה

