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 רכז/ת חינוך סביבתי דרוש/ה
 

 .נפת אשקלון - באיגוד ערים לאיכות הסביבה : רכז/ת חינוך סביבתיהמשרה תואר     
 

 )מוגבל לתקופה של עד שנתיים( הסכם קיבוצי או חוזה אישי בהתאם לאישור משרד הפנים :דרגת המשרה ודירוגה      
 

 .משרה מלאה :היקף העסקה      
 

 תיאור התפקיד:
הכנת תכניות בתחום החינוך הסביבתי והקיימות בדגש על חינוך מבוסס מקום ביישובי עוטף עזה. התוכניות יוכנו  •

 בשיתוף ובתיאום עם הרשויות והמשרד להגנת הסביבה.
 יישום התוכניות החינוכיות בשנת הלימודים תש"פ ותשפ"א כולל הובלה והפקה של הפרויקטים שיבחרו. •
 וי צוותי ההוראה בבתי הספר, בגני הילדים, במרכזי הנוער, במרכזים הקהילתיים וכו'.ליו •
 גיוס וניהול צוותי הדרכה. •
 פיתוח והדרכה של מערכי הסברה, חומרי לימוד ופעילויות. •
 השתתפות בוועדות היגוי וצוותים מקצועיים בתחום החינוך הסביבתי שיתקיימו ברשויות. •
ת ותיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים ברשויות לרבות הנהלת בתי ספר, מרכזי צעירים, בניית קשרי קהילה, היכרו •

 תנועות נוער וכו'.

 הפקה והכנה של אירועי שיא. •
 ניהול תוכן ושיח ברשתות החברתיות. •

 
 דרישות המשרה:   

באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי הטבע/מדעי החיים/גיאוגרפיה/מדעי  ראשון: תואר השכלה •
ו/או תואר שני באחד מתחומי  לבעלי תעודת הוראה תינתן עדיפותסביבה/חינוך/לימודי ארץ ישראל/ ניהול . ה

 ההשכלה המפורטים לעיל ולבעלי ניסיון מעשי בתחום החינוך והניהול. רצוי ניסיון בהדרכה.
סביבה . תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הפעלה של תוכניות חינוכיותבניסיון של שנתיים ניסיון מקצועי:  •

 . וקיימות
היכרות עם עולם החינוך הסביבתי והקיימות, ניסיון בעבודה עם צוותים חינוכיים, יכולת גבוהה דרישות נוספות:  •

של ניהול עצמי וניהול מדריכים, יכולת ארגון והובלת תהליכים, שליטה טובה ביישומי המחשב והרשתות 
 החברתיות.

 חובה. -ון נהיגהרישי •
 

 : מנכ"לית האיגוד לאיכות הסביבה נפת אשקלון, הנהלת האיגוד וועדות ההגוי הרשותיות.כפיפות 
 

מועמד העונה על הדרישות הנ"ל מוזמן לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה 
בקשות למכרז יש להגיש למשרדי  .a.org.il-www.eבתו:  וניסיון בעבודה ושאלון למועמד הנמצא באתר האיגוד שכתו

 7826302, אשקלון מיקוד 2או למשרדי האיגוד בכתובת: רחוב עליית הנוער  a.org.il-sagit@eבדוא"ל לכתובת 
 10:00ו באלול תשע"ט בשעה ט" – 15.09.19לא יאוחר מתאריך 

 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

                  
 

 ,בכבוד רב                                                                                                                                  
 

 נכ"לית מיטל אמיתי, מ       
 איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון       
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