
 

 

 08/2021מכרז מס' 
 דרוש/ה  למתנ"ס אזורי עמק המעיינות

 : למוזיקה מנהל/ת קונסרבטוריון 
 

  :הגדרות התפקיד

הפדגוגי:    אחריות  • בתחום  וניהולית  המוריםארגונית  צוות  לימודים  ,  ניהול  תכניות  בניית  מקצועית,  הערכה 

אחר   מעקב  ובקהילה,  במוסד  פרויקטים  ופיתוח  ייזום  ביצוען,  אחר  מורים   ,ישגיםה ומעקב  ופיטורי    מינוי 

 משאבי אנוש.מנהלת  בשיתוף 

עם   • היכרות  והתקציבי.  הארגוני  הפדגוגי,  בהיבט  זה  תחום  ולרכז  לנהל  יכולת  מנגן",  ספר  "בית  הכרת תחום 

הטרוגני וקבוצות    –המודלים השונים של בי"ס מנגן המופעלים ומתוקצבים ע"י משרד החינוך )קבוצות גדולות  

 קטנות (. 

 באמצעות תלמידי הקונסרבטוריון.  לתרבות הקהילתית  וםצור ולתר ת לייכול •

 .  והתקצבים מודל "הקונסרבטוריון בפיקוח משרד החינוך" בהיבט הפדגוגי  היכרות ע •

החוק   • עקרונות  על  שמירה  תוך  והמורים  העובדים  צוות  עם  תקינים  עבודה  ויחסי  אנוש  יחסי  לקיים  יכולת 

 והנהלים הנדרשים. 

 
 יד: דרישות התפק

 אחד מאלה: בנוסףו זיקה תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בתחום המו •

של  ניסיון   (1) לפחות  5הוראה  בה  10במהלך    שנים  האחרונות  נגינההשנים  מאלה:  אחד  שוראת  ירה,  , 

 . יקהזיות המורבוניצוח, הוראת מקצועות עיוניים ות

ראשון בתוך שלוש  ת והשלמת תואר  פחול  קשהגשת הבקדמו לה ששנים    7  קונסרבטוריון במהלך  יהולנ (2)

 שנים. 

 . ניסיון ניהולי קודם •

 התמצאות ויכולת בניית תקציב למוסד ומעקב תקציבי צמוד. •

 . יתרון –תואר שני  •

 וחשבת.וסביבה ממ   Officeב: יכולת עבודה עם תוכנות מחש •

 ישות נוספות: דר
 
 ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת השפה האנגלית.  .1

 . ה שעות הוראת נגינהניתן לשלב במשר .2

 המלצות ממקומות עבודה קודמים.  .3

 זמינות לעבודה בשעות אחה"צ ובשעות גמישות לפי צורך. .4

   ים:כישורים אישי

ריבוי ממשקים, יוזמה, יכולות ארגון ותכנון, עבודה ץ ונאישית טובה, יכולת עבודה בתנאי לחאמינות, תקשורת בי 
 בשיתופי פעולה. 

 משרה. 70%-50%ן של בימשרה המוצעת היא בהיקף ה
 . דהמשרה מיועדת לנשים ולגברים כאח

 חובה להעביר תעודות בעת הפניה.   –רק פניות העומדות בדרישות הסף תענינה 
 hrmatnas@maianot.co.il: אל לי חנא לשלו בציון שם המשרהלצות קו"ח, תעודות והמ

 רבבוק 09:00בשעה  12/12/2021 לא יאוחר מה
 מ.א. עמק המעיינותת לתושבי עדיפו תינתן בתנאים שווים 
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