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 מכרז פנימי/חיצוני

 מנהל/ת קונסרבטוריון למוסיקה דרוש/ה: 

 המשרה. 100%: היקף משרה

 ומנהל מתנ"ס מרחבים. מועצהב מחלקת חינוך הלמנ :כפיפות

 . דרוג הוראה: דרגת המשרה ודירוגה

   :תיאור התפקיד

 . ניהול הקונסרבטוריון בכל ההיבטים: המינהליים והמקצועיים.1

 . ניהול והפעלת צוות עובדים גדול בתחום ההוראה והמינהלה.2

על . ניהול מקצועי הכולל, בין השאר: תוכניות לימוד, פיקוח על הוראה, פיקוח על כל התהליכים הפדגוגיים ו3

 גופי הביצוע.

אם לנהלי . ניהול ופיתוח משאבי אנוש: איתור, גיוס, קליטה, סיכום שכר, בקרה, פיתוח מקצועי ופרישה בהת4

 עמותת המתנ"ס

 . טיפוח מצוינות ברמה הארצית בד בבד עם אוריינטציה קהילתית.5

 . ניהול תקציב הקונסרבטוריון.6

 . ניהול ופיקוח על תוכניות ביה"ס מנגן ותוכניות ההמשך.7

 . ניהול קשרים ומגעים ישירים ושוטפים עם גורמים שונים: משרד החינוך, עמותת המתנ"ס מרחבים.8

 קיון קשר עם תלמידים והורים.. 9

 . ייזום, פיתוח וטיפוח שיתופי פעולה עם גורמים מקבילים בארץ ובחו"ל.10

 

 דרישות: .1

 השכלה 

יתרון, תעודת  –תואר ראשון, ובנוסף תואר שני  –אקדמית מלאה בתחום המוסיקה השכלה 

 הוראה. 

 יתרון. –שנים לפחות, ניסיון ניהולי קודם  10ניסיון הוראה מוצלח של  .2

 תמצאות ויכולת בניית תקציב למוסד ומעקב תקציבי צמוד.ה .3

יכולת ארגונית וניהולית בתחום הפדגוגי: מינוי ופיטורי מורים, הערכה מקצועית, בניית  .4

תכניות לימודים ומעקב אחר ביצוען, ייזום ופיתוח פרויקטים במוסד ובקהילה, מעקב אחר 

 הישגים.



 

 

 לרכז תחום זה בהיבט הפדגוגי, הארגוני והתקציבי.הכרת תחום "בית ספר מנגן", יכולת לנהל ו .5

היכרות עם המודלים השונים של בי"ס מנגן המופעלים ומתוקצבים ע"י משרד החינוך )קבוצות 

 הטרוגני וקבוצות קטנות (. –גדולות 

ת. הדרכת צוות בתחום המנהלי, ריכוז האדמיניסטרציה הפדגוגית התקציבית והניהולי .6

המנהלה ויכולת קיום משא ומתן עם גורמים ממשלתיים, עירוניים ומוסדות שונים. ריכוז 

 נתונים ודיווח עליהם.

 יכולת ליצור ולתרום  לתרבות הקהילתית  באמצעות תלמידי הקונסרבטוריון.  .7

 ניסיון בניצוח תזמורות כלי נשיפה או כלי קשת ברמה ייצוגית. .8

 ונסרבטוריון בפיקוח משרד החינוך" בהיבט הפדגוגי והתיקצובי .היכרות עם מודל "הק .9

יכולת לקיים יחסי אנוש ויחסי עבודה תקינים עם צוות העובדים והמורים תוך שמירה על  .10

 עקרונות החוק והנהלים הנדרשים.

 המלצות ממקומות עבודה קודמים. .11

 ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת השפה האנגלית. .12

 

 :ייםאיש כישורים

 יכולת ניהול וארגון. -

 כושר מנהיגות, סמכותיות. -

 יכולת הנחיית עובדים ועבודה בצוות. -

 כושר לייצג בפני גורמים ציבוריים שונים. -

 כושר לנהל משא ומתן  -

 כושר לקיים יחסי עבודה ויחסי אנוש תקינים. -

 יתרון. –יכולת גיוס משאבים  -

 נחישות, תעוזה ואסרטיביות להשגת מטרות ויעדים   -

 

 זיים: קרית חינוך מרחביםהתפקיד בהיקף משרה מלאה כולל עבודה בשעות אחה"צ בשני מוקדים מרכ

 ומבועים.

 1920/1/08 עד לתאריךללשכת מנכ"לית המועצה  יש להגישקורות חיים, תעודות השכלה נדרשות והמלצות 

  9929411-08או בטלפון  osnat@merchavim.org.ilפרטים   ל 15:00בשעה  

 

 ם ולנשים כאחד.: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגבריהבהרה מגדרית

 .המכרז מופנה גם לאנשים בעלי מוגבלות במידה שווה                            
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