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 י"ח סיון, תשע"ז                  

  2017יוי,  12                  
         

  דרושים/ות

  סייע/ת שנייה בגן ילדים
  

  :תיאור תפקיד

  :ייעוד

טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל הגן וכן בכפוף לתוכנית העבודה של הגן 

  ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.

  :ריותתחומי אח

  . הכנת הגן לקראת יום לימודים.1

  . אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.2

  . מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.3

  . שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.4

  . סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.5

  . תמיכה בגנן/ת במימוש תוכניות העבודה של הגן.6

  רה ובהיעדר גננת מחליפה.. החלפת הגננת בהיעד7

  . כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה.8
  

  :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

  א. ניקיון, דאגה להיגיינה אישית ולהזנה לילדים.

  ב. עבודה עם ילדים.
  

  השכלה (תנאי סף): –דרישות התפקיד 

  שנות לימוד. 12

  שנתיים מיום תחילת המינוי. סיום קורס סייעות המאושר ע"י משרד החינוך, וזאת תוך

  סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
  

  5 - 7   מתח דרגות:
  

   %100:  היקף משרה
  

   8:00 – 17:00ה'   –:  ימים א' שעות עבודה
  

  : כפיפות 

  כפיפות מקצועית למנהל בית הספר.

  כפיפות מנהלתית למנהל חינוך ברשות.
  

כן, יש -דה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמולפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמי - 
לצרף קו"ח (כולל דרכי תקשורת), בצירוף תצלום ת"ז של המועמד. קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס 

  להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד והשאלון המצורף.
לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.  - 

במקרה בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, 
  תימסר הודעה על כך מראש למועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך.

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים  –ך מיון ראשוני בין המועמדים יער - 
  שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה ושיבוץ.

  

  מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.
  

 :אופן הגשת המועמדות
 
  
  
  
  
  
  

  

  לנשים וגברים כאחד.* מתאים 

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

, וזאת עותקים) 3 בארבעה עותקים (מקור +הגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד יש ל

 ה'  -, מודיעין, קומת כניסה בימים א'1במחלקת גני ילדים, רח' תלתן במעטפה סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת 

  "ל, פקס.. לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא15:00 -08:30בין השעות 

 יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל (תאריך ושעה).
 

 


