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 מכרז לאיתור מועמד למשרת רכז/ת צהרוני גני ילדים 

ת רכז/ת צהרוני גני ילדים מכריזה בזה על איתור מועמד/ת למשרהחברה העירונית לראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ 
     . בחברה

 גני ילדיםרכז/ת צהרוני תואר המשרה: 

 100%: היקף המשרה

 או מי מטעמו מנכ"ל החברה: כפיפות

 תחומי אחריות:
 רכז/ת צהרוני גני ילדים יהיה אמון על התחומים הבאים בחברה:

, לרבות ניהול ומעקב תקציבי, ניהול תפעול הצהרונים בהתאם לסטנדרטים ולתוכניות הפעולה של כל צהרון .1
 ;תחזוקה ואספקת מזון )ככל הנדרש(רכש בהתאם לנהלי החברה, תיאום 

 ניהול קשר, הכוונה ותיאום העבודה בין הצהרונים ובין גורמי החינוך הרלוונטיים בעירייה ובמשרד החינוך; .2
 ניהול הקשר עם ההורים; .3
 בניית תכניות עבודה לצהרונים; .4
 איסוף וריכוז דו"חות ביצוע ו/או אירועים חריגים; .5
 טיפול באירועים חריגים; .6
 תקציב העשרה ותיאום עם מדריכי חוגים;ניהול  .7

 
 מאפייני התפקיד:



כושר תכנון וביצוע גבוה 
סדר וארגון 
יכולת הובלה 
 שעות בלתי שגרתיותגם בעבודה 

 
 

 השכלה: 
 

בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה  -
 להערכת תארים אקדמאיים בחו"ל. 

 או       
 2012לחוק הנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  -

 באותם תחומים, ובעל ניסיון מצקועי כמפורט להלן.
 או

 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל             
 או 

    18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל              
 ל ) ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישרא             
 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(              

 
 

  :וכישורים ניסיון מקצועי
 . ות ניהול ו/או ריכוז ו/או תיאוםשנות ניסיון בעבוד 3 -
 ;בניהול צוותניסיון  -
 יכולת להדריך ולהנחות; -
 יכולת לבנות תכניות ולבצען; -
 ;כשר ניהול ותקשורת טובה -
 .Office ותוכנות ממוחשבת בסביבה בעבודה וניסיון ידע -
 .לחץ בתנאי עבודה ויכולת זמנית בו מטלות מספר לבצע יכולת -
 גבוהה שירות ותודעת מצוינים אנוש יחסי, גדול ראש, אמינות, אחריות -
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 בעבודה מול נותני שירותיםניסיון  -
 יתרון –משרדי וגופי ממשלה  ניסיון בעבודה מול -

 
 
 

  :כללי
 

אישור משטרה בדבר אי קיום עבר פלילי בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין העסקה כפופה להצגת 
 .2001 –במוסדות מסוימיים תשס"א 

 
 בכפוף לאישור משרד הפנים.

 
 חוזה העסקה יימסר ע"י החברה.

 
 . 11:00  עד  09:00פרטים והבהרות ניתן לפנות אל מנהל משאבי אנוש בימים ב' וד' בין השעות  

  12:00בשעה  15/11/2021עד תאריך במסירה אישית בקשות למועמדות בצירוף קורות חיים יש להגיש 

 nisimz@levrh.orgראש העין,או  בדוא"ל  10בחברה רחוב מרבד הקסמים למשרד  משאבי אנוש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה       

 
 ד"ר מאיר צרויה 

 
 מנכ"ל החברה   
 
    

                 
 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד 

 


