פנימי  /חיצוני
מכרז כ"א מס' 218/2021
לתפקיד רכז/ת חינוך סביבתי

עיקרי התפקיד:
 .1ביצוע מדיניות הרשות והמשרד להגנת הסביבה ,בתחום החינוך הסביבתי וקידומו בהתאם למדיניות זאת.
 .2כתיבה ופיתוח תוכניות חינוכיות סביבתיות והטמעתן במערכת החינוך.
 .3הנחיה והדרכה במוסדות חינוך ,עובדי הוראה וגופים בתחום החינוך ברשות המקומית בנושאי איכות הסביבה.
 .4הנחיה והדרכה של אנשי חינוך וקהילה ,מוסדות קהילתיים וחינוכיים ותושבים במסגרת החינוך הבלתי
פורמלי ברשות המקומית בנושאי איכות הסביבה.
 .5הובלת תהליכים סביבתיים קהילתיים וחינוכיים.
 .6הובלת קבוצות מנהיגות סביבתיות וועדות איכות הסביבה בישובים.
 .7הגשת וביצוע קולות קוראים ועבודה מול משרדי ממשלה.
 .8יצירת שיתופי פעולה עם מחלקות שונות במועצה ועם גורמים מקצועיים נוספים.
 .9ייזום השתלמויות וימי עיון לתושבי המועצה ובמוסדות חינוך.
 .10ניהול תקציב .
 .11ביצוע משימות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.
 .12השתתפות בימי עיון כנסים ומפגשי רכזים של המשרד להגנת הסביבה.
כפיפות ארגונית :מנהל יחידה סביבתית .
כפיפות מקצועית  :רכז חינוך וקהילה מחוז צפון הגנת הסביבה.
דרישות התפקיד ותנאי סף:
השכלה :
תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים  :איכות הסביבה ,כימיה ,סביבה ,גיאוגרפיה ,חקלאות ,חינוך וחינוך
בלתי פורמלי ועבודה קהילתית.
או
תעודת הנדסאי ממכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף  15לחוק ההנדסאים והטכנאים תשע"ג ,2012-או
שקיבל הכרה בוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים :מדעי איכות הסביבה ,כימיה ,סביבה ,גיאוגרפיה או
חקלאות.
ניסיון מקצועי:
ניסיון של שנתיים בעבודה בתחום איכות הסביבה ו/או חינוך סביבתי או בעבודה ביחידה סביבתית ברשות מקומית/
איגוד ערים.
ניסיון בהגשת קולות קוראים – יתרון.
ניסיון בהובלת תהליכים חינוכיים וקהילתיים – יתרון.
ניסיון בהוראה/הדרכה של ילדים ומבוגרים – יתרון.
מאפיינים ייחודיים לתפקיד:
למידה והתעדכנות שוטפת בידע המקצועי הנדרש.
יכולת ניהול פרוייקטים ותהליכים קהילתיים.
נכונות לקבל ולהוביל משימות במגוון תחומים.
דרישות נוספות:
שליטה טובה בתוכנות .Office
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ .
בעל/ת רכב ורישיון נהיגה בתוקף.
כישורים אישיים:
יוזמה; יכולת ארגון ותכנון; יכולת עבודה בצוות ושיתוף פעולה עם גורמים שונים.
המשרה המוצעת היא בהיקף של  100%משרה
העסקה בדירוג לפי השכלה (מתח הדרגות )37-39
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
רק פניות מתאימות תענינה – יש להעביר תעודות המעידות על עמידה בתנאי הסף בעת הפניה
קו"ח  ,תעודות והמלצות בציון שם המשרה נא לשלוח לadi@maianot.co.il :
לא יאוחר מיום 21/11/2021

