
 

 

 

 

 חבל יבנה-איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד
 הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד

 רכז/ת חינוך סביבתי
 

  תיאור התפקיד:
  רכז/ת חינוך סביבתי באיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה.

 או חוזה אישי בהתאם לאישור משרד הפנים. 37-39דרוג דרגה משרה מלאה. 
 

 תחומי אחריות עיקריים:
 הכנת תכניות בתחום החינוך הסביבתי ויישומן. •

 ליווי צוותי הוראה בבתי ספר, גני ילדים, מרכזים קהילתיים, קבוצות תושבים ועוד. •
 פיתוח והדרכה של מערכי הסברה, חומרי לימוד, מצגות ופעילויות. •
השתתפות בוועדות היגוי וצוותים מקצועיים בתחום החינוך הסביבתי ברשויות המקומיות, משרדי  •

 מממשלה וגופים שונים.
לעבודה של האיגוד לרבות הנהלות בתי  םבניית קשרי קהילה, היכרות ותיאום עם כל הגורמים הרלוונטיי •

 ספר, תנועות נוער, עובדי רשויות מקומיות, קבוצות תושבים וכו'.
 הפקה והכנה של אירועי שיא, השתלמויות, סיורים וימי עיון. •

 כתיבה וניהול תוכן ושיח ברשתות החברתיות. •

 מעקב אחר ביצוע וניצול תקציב מחלקת החינוך. •
 איתור והגשת קולות קוראים ומעקב אחר ניצול וביצוע. •
 חלקה.בתחום העיסוק של האיגוד בהוראת הנהלת האיגוד ו/או מנהלת הממשימות נוספות  •

 
 : דרישות מקדמיות

 השכלה : 
תואר ראשון באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי הטבע/מדעי החיים/ גיאוגרפיה/ מדעי הסביבה / חינוך/ 

 .  תינתן עדיפות לבעלי תארים מתקדמים.חברה ורוח /לימודי ארץ ישראל/ ניהול
 ניסיון מקצועי:

הסביבה ו/או חינוך סביבתי ו/או הפקה והפעלה של תכניות  ניסיון של שנתיים או יותר בעבודה בתחום איכות
 ואירועים. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום סביבה וקיימות.

 .כושר ביטוי בכתב ובע"פ חובה -שליטה בשפה העברית
 

 דרישות נוספות:
ובים, יכולת היכרות עם עולם החינוך הסביבתי והקיימות, ניסיון בעבודה עם צוותים חינוכיים וממשקים מר

ומחויבות אישית גבוהה לקידום נושאי סביבה,  מצויינים, "ראש גדול"גבוהה של ניהול עצמי בשילוב יחסי אנוש 
 יישומי מחשב ורשתות חברתיות .ב, שפה האנגלית וירידה לפרטים, שליטה טובה באום יתיכולת ארגון 
 יתרון.  -" קנווה"ו" וורדפרס"היכרות עם 

 חובה. -על שם המועמד/ת כבור רישיון נהיגה
 

מועמד העונה על הדרישות הנ"ל מתבקש לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצרוף קורות חיים, תעודות  אופן ההגשה:
על כל סעיפיו הנמצא באתר האיגוד למועמד דרש למלא שאלון נהמועמד  .והמלצה כתובההמעידות על השכלה 

 .)בלשונית חדשות ועדכונים( https://www.env.org.il בכתובת:
 .12:00בשעה  2.2261.עד ליום ה   jobs.igud@gmail.com יש להגיש בדוא"ל בכתובת : את הפנייה והמסמכים

 : ןבמידה ולא התקבל אישור עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפו
08-8519501. 

 

 :וכפיפות הליך המינוי

במקרה של ריבוי מועמדים, נקבע הליך מיון מוקדם לבחירת המועמדים המתאימים ביותר, על סמך  .1
שקלול הנתונים הכלולים בשאלון האישי, קורות החיים, האסמכתאות הנדרשות וההמלצות. המועמדים 

המוקדם תהיה רשאית לעשות כל שיבחרו בתהליך המיון המוקדם יזומנו לוועדת הבחינה. וועדת המיון 
 בירור נוסף עפ"י שיקול דעתה הבלעדית.

 רק מועמדים העונים על הדרישות וצירפו את כל המסמכים הנדרשים ייבדקו על ידי הועדה. .2
ועדת הבחינה תהיה רשאית לעשות כל בירור נוסף עפ"י שיקול דעתה ותהיה רשאית לקבוע כי המועמדים  .3

 חן התאמה.המתאימים ביותר יישלחו למב
 האיגוד רשאי שלא לבחור באף מועמד. .4
 כפיפות: מנהלת מחלקת חינוך והסברה. .5

 
 נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 
 

mailto:jobs.igud@gmail.com

