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למרכז אמנויות יד חריף מ.א מטה יהודה
דרושים/ות

רכזים לשלוש השלוחות: 
גיזו, עדולם וההר

הבהרה מגדרית: נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
מועד תחילת עבודה: תחילת חפיפה באופן מידי. 

office-yd@tzora.co.il:קורות חיים, תעודות והמלצות: יש לשלוח לידי פנינה אלון מזכירת יד חריף במייל
עד ליום רביעי 17/07/2019 בשעה 12:00

תיאור התפקיד
תכנון, ארגון והפעלת החוגים בשלוחה:

  סידור לוחות זמנים ע"פ זמינות מורים וחדרים.
  התאמת חדרים ביישובים השונים לאופי הפעילות.

  אחריות על ציוד  קיים ורכש חדש בהתאם לפעילות.
  שינוע ציוד מעת לעת )כיסאות, מזרונים, כלי נגינה, מגברים(

  ניקיון וסדר בחדרי הפעילות.
  דאגה לצרכי המורים המלמדים בשלוחה.

  זמינות למורים, להורים ולתלמידים בשעות הפעילות.
איתור ומיפוי צרכי התושבים ביישובים ברחבי השלוחה.

פיתוח ושמירה על קשרים עם אנשי מפתח ובעלי תפקידים ביישובים השונים. 
)ועד מוניציפלי, רכזות תרבות, הנהלות בתי ספר בתחום השלוחה(.

ניהול ורישום תלמידים לחוגים. 
שיווק ופרסום החוגים במדיות החברתיות השונות.

מתן מענה ופתרון בעיות במרחב השלוחה במהלך הפעילות.
תקשורת רציפה במהלך השנה עם הורים, תלמידים ומורים ומתן מענה להתנהלות שוטפת ותקינה.

ליווי וארגון כלל החוגים ואירועים המתקיימים בשלוחה ומחוץ לשלוחה 
תוך קשר עם הרכזים המקצועיים והמנהלה.

דיווח שכר של מורים שכירים ועצמאיים למנהלת האדמיניסטרטיבית.
קשר ישיר מול הצוות המקצועי של יד חריף. 

השתתפות פעילה בישיבות צוות, סיוע והשתתפות באירועים של יד חריף והמועצה.
עיקר הפעילות בשעות אחר הצהריים.
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כישורים נדרשים
   יחסי אנוש מצוינים      כושר ארגון תיאום וקישור      ידע בעבודה אדמיניסטרטיבית

   כושר ניידות )רשיון נהיגה ורכב(      יכולת ניהול      יכולת ראיה מערכתית
   יכולת עבודה בצוות      תושב מאחד מיישובי השלוחה – יתרון    

   ניסיון בעבודה עם בני נוער      שליטה מלאה בתוכנות אופיס ויכולת למידה 
     של תוכנות מחשב נוספות      12 שנות לימוד + תעודת בגרות מלאה

הגדרת התפקיד  נציג מרכז אמנויות "יד חריף" בשלוחה, בעל יוזמה ויכולת פיתוח פעילות 
"יד חריף" ביישובים הנמצאים בתחום השלוחה. ניהול כלל הפעילות בשלוחה, 

פיתוח תכניות עבודה, אחריות על קיום הפעילות בתנאים ראויים.


