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 1202/26חיצוני מכרז 

  ת לגני ילדים סייעדרוש0ה 
 משרות  4

בהתאם להשכלת המועמד0ת ובהתאם לנהלים  ויקבע והדרגה התחילית )מתח הדרגות 7-4  דרגה:מינהלי      דרוג:
 לאחר שנה ביוח"א   1-8דירוג מנהלי    דרגה   הקיימים בנושא(

   :תיאור התפקיד

   הכנת הגן לקראת  יום לימודים 

  תחום הזנת הילדים בגןאחריות על 

  מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם 

  שמירה על ניקיון הגן וסביבתו 

   סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן 

 במימוש תוכניות העבודה של הגןנת תמיכה בגנ 

 החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה 

  צוות, פגישות הדרכה, אסיפות הורים ופעילויות נוספות השתתפות בישיבות תכנון העבודה השנתית, ישיבות
 בהתאם לתכנית הפדגוגית של הגן. 

 שיבוץ בהתאם לצרכי העירייה לתפקידים סייעת גן, סייעת סבב,סייעת שנייה 

 עבודה בקייטנות חגים ובקייטנת קיץ 

  ממלכתי/ממלכתי דתי /האיוש יעשה על פי צרכי העירייה כסייעת לגננת סבב/חינוך מיוחד 

 ביצוע משימות  נוספות ככל שידרשו  ע"י הממונה. 

 
 דרישות התפקיד :

 21  שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  יתרון לבעל/ת תעודת בגרות מלאה או השכלה אקדמאית, שנות לימוד
  להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ 

 באופן  יהלסיים את הקורס לא יאוחר משנתיים מתחילת מינו ביתחו. לחילופין עותקורס סיי הצלחהמה בסיי
 עצמאי 

 האו לחילופין סיום הקורס בהצלחה תוך חצי שנה מתחילת מינויבהצלחה קורס עזרה ראשונה   ימהסי  

 היעדר הרשעה פלילית בעבירות מין 
 
 
 

 80-5592048/042מנהלת חינוך קדם יסודי, טל:   – ליפית ארבללקבלת פרטים נוספים נא לפנות 
 

   JOBS@ARAD.MUNI.ILלקבלת שאלון מועמדות נא לפנות למייל: 
 בשעה   6/08026יך במחלקת משאבי אנוש עד לתאר לאיילה את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר 

 נדרשות.התעודות הציון מספר המכרז ועם    //:62
 
 
 

 *כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.
      

 
 

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם   2/26** בהתאם לתקנות העיריות,  תשפ"א, 
מאתיופיה..( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם )חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים 

 של המועמדים האחרים. **
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