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لمركز رواد الطفولة مرشدة عالجية
تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مرشدة عالجية وغرفة العاب في مركز رواد
الطفولة قسم تميز وترميم االحياء.
الوظيفة  :مرشدة عالجية
نسبة الوظيفة  20 :ساعة اسبوعية
تسعيرة الساعة 40 -:ش ج معكر .
التبعية  :قسم تميز وترميم االحياء ,بلدية ام الفحم
مكان العمل  :مركز رواد الطفولة المبكرة المحاميد
ا
الوصف الوظيفي :
 .1مرافقة وتفعيل االطفال من جيل  3اشهر وحتى  7سنوات.
 .2التنسيق والتواصل مع مركزي البرامج داخل المركز .
 .3المشاركة بجلسات مهنية ضمن البرامج المفعلة في المركز .
 .4التنسيق والتواصل مع االهل وبناء برنامج زمني لحضور االهل واالطفال لغرفة
االلعاب
 .5بناء تحضير وتمرير فعاليات لألطفال وفعاليات مشتركة لألهالي واالطفال .
 .6العمل ضمن طاقم االثراء في اعداد وتقديم فعاليات ونشاطات للروضات والبساتين .
 .7المشاركة بإرشاد /استكمال/جلسات طاقم في مركز رواد الطفولة .

على المتقدمين ان تتوفر فيهم الشروط التالية :
 .1حاصل على لقب اول في  :العمل االجتماعي ,علم النفس ,الطفولة المبكرة,
االستشارة التربوية  ,موسيقى \ فنون \التربية الخاصة \ عالجات الطب المساند من
احدى الجامعات  /الكليات المعترف بها في البالد او حاصل على اعتراف من قسم
تقدير الشهادات االكاديمية من خارج البالد.
 .2القدرة على التعبير شفويا وكتابيا في اللغتين العربية والعبرية
 .3القدرة على العمل مع اطفال واهالي افضلية لتجربة بالعمل مع اطفال واهالي (
اطفال من جيل  3اشهر حتى  7سنوات )
 .4تجربة بالعمل مع طواقم متعددة المجاالت
 .5القدرة على بناء جدول عمل زمني يناسب متطلبات البرامج .
 .6القدرة على بناء نشاطات تالئم الفئات المستهدفة .
تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:

•

 .1جميع الشهادات والمستندات الرسمية بشأن هذه الوظيفة تشمل ُمصدقة من مكان العمل
السابق بشأن الخبرة.
 .2السيرة الذاتية ،تشمل توصيات من أماكن عمل سابقة بشأن الخبرة.
 .3إرفاق مصدقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية
(الذكور) ،حسب ما يمليه القانون.
 .4أخر موعد لتقديم الطلبات حتى تاريخ 16.6.2022 :
كتبت المناقصة بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد•.
ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او /واستدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع •
الشهادات والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم
المذكور اعاله.
مالحظة :
ُكتبت المناقصة بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد•.
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رئيس البلدية

