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 :רכז/ת תרבות וחוגיםבמועצה המקומית עומר דרוש/ה  מחלקת התרבות באגף החינוךל

 

 ( %100)מלאה  :היקף משרה

 מיידית : זמינות המשרה

   מח"ר /  מנהלי: דרוג

 39-37/  9-7 מתח דרגות:

 מחלקת תרבות מנהלת : פיפותכ

 

 : תיאור התפקיד

   :האמפיו בית התרבות רכז תרבות וחוגים, אחראי 

שוטף שלהם. תפקוד כמנהל אירוע ברישוי    אחריות כוללת על בית התרבות ועל מתחם האמפי, כולל רישוי ותפעול

באירועים במועצה וניהול האירועים מהקמות ועד פירוק. טיפול שוטף ברישוי בית התרבות )קולנוע לב( ובאמפי,  

 פוף להנחיות המשטרה.  בכ

   ב: סיוע למנהלת מחלקת התרבות 

ייזום וניהול מערך החוגים בישוב ע"פ צורכי הקהילה ובהתאם לדירקטיבה שהוגדרה. אחריות מנהלית על הפעלת  

 החוגים בישוב ומתן מענה שוטף לפניות החוגים ותושבי הישוב בכל הנוגע לפעילות החוגים.  

לוח   ותפעול  החוגים  ניהול  למערך  ובהשלמה  ובהתאם  העשרה קהילתיות  תכניות  פיתוח  ישובי.  חוגים  פעילות 

הקיים. עבודת רישום ומזכירות כמידת הצורך. ניהול ואחריות על הסכמי השירות עם מפעילי החוגים, ובקרה על 

 וביצוע מטלות נוספות במחלקת תרבות לפי הצורך. ביצועם

 

   :דרישות התפקיד

 בות: דרישות סף מחיי .1

 :ודרישות מקצועיות  השכלה

 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית.  12

בעלי תואר ראשון אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל  לתינתן עדיפות  

 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, או סטודנטים לתואר זה משנה שנייה. 

 :ניסיון מקצועי

, אוריינטציה טכנית, ניסיון  מסגרות החינוך הבלתי פורמלי  /  ניסיון קודם במערכות קהילתיות דוגמת מתנ"ס

כגון   חיצוניים  גופים  והנחיית  מו"מ  רתימה,  יכולת  בפועל.  והפקות  בהקמות  ניסיון  הסאונד,  טכני בתחום 

הפקה חיצוניים וכו'. יכולת למידה מהירה ויוזמה, תקשורת בינאישית    מפעילי חוגים, ספקים, קבלנים, אנשי

 ברמה גבוהה. 

  



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה 

 : דרישות נוספות .2

 עברית ואנגלית ברמה גבוהה.   – שפות

 . office-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב 

 ת חירום.זמינות ותפקוד במועצה בשע

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 אמינות ומהימנות אישית 

 כושר למידה 

 כושר עבודת צוות  

 אנוש טובים   יחסי

 עבודה תחת לחץ יכולת  

 יכולת טכנית 

ועל כן   נכונות לעבודה מאומצת בשעות לא שגרתיות )עיקר העבודה באירועים וחוגים בשעות אחה"צ/ערב

 (. נדרשת חובת נוכחות באירועים

 

 :הערות
 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.   .1
 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.   .2
ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות   .3

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  
 . ת הסף יידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הועדהמועמדים העומדים בדרישו .4
מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו האחרים   .5

 ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ובהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
בדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  לפי נוהל ל .6

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל    -(  2011באפריל    5ביום א' בניסן התשע"א,    2011/2
ו יידרש  אם  עניינים  ניגוד  למניעת  הסדר  ולערוך  עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון  כתנאי  למלא  זאת 

 לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל. 
למניעת   .7 החוק  לפי  להעסקתו  מניעה  אין  כי  ישראל  משטרת  אישור  ימציאו  למשרה  שיתקבלו  מועמד/ת 

 .  2001  - העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 
צות, תעודות, אישורים  מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המל .8

לכתובת: בדוא"ל  במועצה,  אנוש  למשאבי  אישי  הגעת    Hr@omer.muni.il ושאלון  טלפונית  לוודא  )נא 
 המסמכים לאחר המשלוח(.  

 בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד. .9
 . 08-6291124נוספים ניתן לקבל בטלפון פרטים  .10
 .202205.11.המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .11

 

 בברכה,
 

 משאבי אנוש מחלקת 
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