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אגודה שיתופית כפר חב"ד
קול קורא – להעסקת מנהל/ת מעון יום לגיל הרך
 .1האגודה שיתופית כפר חב"ד (להלן" :האגודה") מעוניינת לקבל הצעות להעסקת מנהל/ת מעון יום לגיל הרך
ברוח ובצביון דתי .קול קורא זה מופנה לבעלי ניסיון בניהול מעונות יום בהתאם לתנאי הסף שיפורטו להלן.
 .2מובהר ומודגש כי פניה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ,ולכן אין לראות בפניה זו משום
התחייבות כלשהי של האגודה להתקשרות .ההתקשרות תהא בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות בהתאם
לנוסח שייקבע על ידי האגודה ,בכפוף להמצאת כל אישור שיידרש על ידי האגודה ו/או אישור הנדרש על פי כל
דין.
 .3מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי האגודה אינה מתחייבת לבחור מי מההצעות שיוגשו לה והיא רשאית שלא
להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה ו/או אינה עונה על דרישות האגודה.
 .4האגודה תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה בתנאי הסף שיפורטו להלן ,באמינות ,ניסיון רלוונטי,
כישורים ,מיומנות ומוניטין ,ובאופן כללי ,בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול ,לקראת
קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.
דרישות הסף:
 .5יכולים להציע מועמדותם למשרת מנהל/ת מעון יום העומד/ת באחת לפחות באחת מדרישות ההשכלה והניסיון
הנדרשים על ידי משרד הכללה והתעשייה כמפורט להלן:
•

תואר שני ) (M.Aהתמחות בגיל הרך וניסיון של שנה לפחות בעבודה חינוכית או בניהול צוות/בהדרכה.

•

השכלה אקדמית בתחום הגיל הרך וניסיון של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית או בניהול צוות/בהדרכה.

•

השכלה אקדמית ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב/ת להשלימו בתוך שנה מיום העסקה.

•

ותק של שנתיים לפחות ,בניהול מעון יום ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב/ת להשלימו בתוך
שנה מיום העסקה.

•

ותק של  3שנים לפחות ,כמטפל מוביל (מטפל סוג )2-ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב להשלימו
בתוך שנה מיום העסקה.

•

ותק של  5שנים לפחות ,כמטפל סוג 1-ובעל תעודת קורס ניהול מעון יום או המתחייב להשלימו בתוך שנה
מיום העסקה.

 .6להצעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
( )1קורות חיים
( )2צילום תעודות מקצועיות
( )3המלצות המעידות על עמידה בתנאי הסף לעניין ניסיון וותק
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 .7העומדים בתנאים ובדרישות הסף המפורטות מעלה והמבקשים להציע את מועמדותם למשרת מנהל/ת מעון
היום ,יתבקשו להגיש קורות חיים יחד עם כלל המסמכים הנלווים הנדרשים כמפורט במסמך זה.
 .8מובהר כי זהות מנהל/ת מעון כפופה לאישור משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ,ובעצם הגשת
המועמדות ניתנת הסכמה לביצוע בדיקה במרשם הפלילי ,לרבות חתימה על כל הטפסים הנדרשים לצורך
כך.
 .9יובהר כי אין מדובר בהצעה אלא בהזמנה להציע הצעה ,ועל בסיס הצעות אלו תבחן האגודה את עצם ההתכנות
לעריכת התקשרות שכזו וכן את הדרך בה ניתן להתקשר לצורך עריכתם.
 .10ההצעות יוגשו עד ליום  10.1.2020בשעה  15:00למשרדי האגודה בכתובת הרבי מליובאוויטש  7כפר חב"ד
במסירה ידנית בין השעות  15:00 -8:30או בדוא"ל ( nbh770@outlook.co.ilיש לוודא קבלת ההצעה
בדוא"ל בטלפון.)073-2540002:

בכבוד רב,
אגודה שיתופית כפר חב"ד
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