)1
לעמותת חינוך לפסגות דרוש/ה מנהל/ת משרד
משרה מספר 137
תיאור התפקיד:
 ניהול אדמיניסטרטיבי של המשרד
 ניהול יומן מנכ"לית העמותה וסמנכ"ל החינוך
 אחריות על תחום הרווחה בעמותה
 אחריות אדמיניסטרטיבית על תהליך הגיוס
דרישות התפקיד:
 ניסיון אדמיניסטרטיבי של שנתיים לפחות
 יכולת התמודדות אפקטיבית בסביבה מרובת משימות
 יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת צוות
 טיפול במגוון ממשקים ,פנים וחוץ ארגוניים
 תודעת מתן שירות גבוהה אל מול אסרטיביות גבוהה
 יוזמה להובלת אירועי רווחה בארגון

נא לשלוח קו"ח בצירוף מספר המשרה לjobs@e4e.org.il :

)2
לעמותת 'חינוך לפסגות' דרוש/ה אחראי/ת פיתוח משאבים – חו"ל
משרה מספר 199
תיאור התפקיד:
 ריכוז אדמיניסטרטיבי של קשרי חוץ קיימים ומתפתחים ,כתיבת מכתבים ,עדכונים
והתכתבויות שונות.
 כתיבת בקשות לקרנות ,למשרדי ממשלה ,רשויות ושותפים עסקיים.
 ייצוג הארגון ופועלו מול קהלי יעד שונים ,כולל ליווי בביקורים.
 ניהול ועדכון מערכת ממוחשבת של אנשי קשר  ,CRMכולל תזכורות ופולו אפ.
 סיוע בהכנת סיור בחו"ל טרם נסיעה ולאחריה כולל הכנת חומרים ,תפעולם ,מעקב על כלל
אנשי הקשר הקשורים לסיור וניהולם גם לאחריו.
 סיוע בפתיחת דלתות בחו"ל ,חיפוש אחר קשרים חדשים וסיוע בהרחבת הקשרים הקיימים.
דרישות התפקיד:
 יכולת הצגת תכנים מול קהלי יעד שונים בעברית ובאנגלית
 יכולת התנסחות גבוהה בכתב ובע"פ באנגלית ובעברית
 יכולות אדמיניסטרטיביות
 אנגלית שפת אם
 עברית ברמה גבוהה
 שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת ,ניסיון בסביבה משרדית
 העדפה לבעלי ניסיון בעבודה בעמותות ובתחום קשרי החוץ וגיוס משאבים

נא לשלוח קו"ח בצירוף מספר המשרה לjobs@e4e.org.il :

)3
לעמותת 'חינוך לפסגות' דרושים/ות מנהלים/ות למרכזי מצוינות
משרה מספר  – 101מנהל/ת למרכז העמותה בכרמיאל
משרה מספר  – 210מנהל/ת למרכז העמותה בת"א  -יפו
תיאור התפקיד:
 ניהול והובלת כלל התהליכים החינוכיים והפדגוגיים במרכז כגון :תגבורים לימודיים ,חוגים,
פעילויות העשרה ,טיולים ,ימי כיף ועוד.
 ניהול צוות הדרכה  -משלב הגיוס ,מיון ,הכשרה ,הנחייה שוטפת ,בקרה ומישוב.
 הובלת תהליכים חברתיים ,רגשיים ולימודיים של חניכי המרכז.
 עבודה רציפה מול הורי החניכים הכוללת שיחות אישיות והעברת מפגשי הורים חודשיים.
 ניהול הקשר עם שותפי המרכז  -מנהלי בתי"ס ,מחנכים ומורים מקצועיים ,מחלקת החינוך
בעירייה ,שותפים קהילתיים ועסקיים.
כישורים ומאפיינים נדרשים:
 אוריינטציה חינוכית
 יכולות ניהול והובלה
 יכו לות ניהול זמן מעולות ותכלול מס' רב של משימות מגוונות
 יחסי אנוש טובים ותקשורת בין-אישית גבוהה
 פתיחות לעבודה בצוות
 יכולת עבודה בסביבה דינמית ועם אתגרים משתנים
 מוטיבציה גבוהה לייצר מחויבות לארגון ולעבור תהליכי התפתחות אישית
דרישות התפקיד:
 תואר ראשון לפחות
 ניסיון מוכח בהוראה ו/או הדרכה
 ניסיון ניהולי של מסגרות חינוכיות והובלת צוות
 כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה
 ידע בהפעלת מערכות מחשב
 זמינות לעבודה בשעות הפעילות (אחה"צ/ערב)
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בפיתוח הדרכה או בוגרי קורסי הדרכה בצה"ל

נא לשלוח קו"ח בצירוף מספר המשרה לjobs@e4e.org.il :
)4
לעמותת 'חינוך לפסגות' דרושים/ות רכזים/ות למרכזי מצוינות ברחבי הארץ
משרה  - 213רכז/ת למרכז העמותה בת"א יפו – בהיקף  50%משרה
משרה  – 118רכז/ת למרכז העמותה בקצרין  -בהיקף  50%משרה
תיאור התפקיד:
 ליווי וחניכת צוות ההדרכה בפן המקצועי והפדגוגי
 שותפות בהובלת הפעילות החינוכית והחברתית במרכז
 שותפות במעקב אחר תהליכים חברתיים-רגשיים ולימודיים של חניכי המרכז
 קשר עם שותפי המרכז  -צוותי בתי"ס ,שותפים קהילתיים ועסקיים במידת הצורך
 גיבוש וניהול פרויקטים מקומיים כגון :ימי שיא ,טיולים ועוד
דרישות התפקיד:
 לימודים לתואר אקדמי – חובה
 ניסיון תעסוקתי במסגרת חינוכית
 ניסיון בהדרכה עם ילדים ובני נוער  -חובה
 ידע וניסיון ניהולי  -יתרון
 עבודה בשעות אחה"צ/ערב ,בנוסף לעבודת הכנה בבית
העבודה מתאימה לסטודנטים .אפשרויות קידום והתפתחות בעמותה.

נא לשלוח קו"ח בצירוף מספר המשרה לjobs@e4e.org.il :

)5
לעמותת ’חינוך לפסגות’ דרושים/ות מפתחי/ות תוכן
משרה  - 157מפתח/ת תכניות חינוכיות בתחום כתיבה יצירתית
משרה  - 156מפתח/ת תכניות חינוכיות בתחום החברה בישראל –קהילות
משרה  - 159מפתח/ת תכניות חינוכיות בתחום אווירודינמיקה וחלל
משרה  - 169מפתח/ת תכניות חינוכיות בתחום מקצועות ההנדסה
תיאור התפקיד:
 כתיבת תכנית חצי שנתי ושנתיים בתחום שיועבר לתלמידים במסגרת פעילות העמותה.
 התכנית מיועדת למסגרת חינוך בלתי-פורמלית ,ואמורה לכלול גם היבטים של למידה
פעילה והוראה חווייתית בהתאם למאפייני הגיל.
 היקף העבודה – כתיבת  15-25מערכי שיעור ,בני  60-90דקות ,המהווים תכנית מלאה אחת.
 המשימה כוללת כתיבה החוג מתחילתו ועד סופו ,החל משלב השלד ,דרך מערכי השיעור
ועד שכתוב המערכים לאחר הערות ומשוב.
 נדרש קצב עבודה גבוה ופניות למשוב ותיקונים בטווח הזמן שיינתן.
 עבודת פיתוח יצירתית ,מעניינת ומספקת  -הזדמנות לקחת חלק בפיתוח ועיצוב תכנים
שיועברו בפריסה ארצית רחבה בתוכנית המצוינות שלנו.
דרישות התפקיד:
 תואר אקדמי
 ניסיון בהדרכה/הוראה/פיתוח תוכן
 בקיאות בתחום הדרכה לבני נוער
 בקיאות בתחום הרלוונטי
 יכולת ביטוי גבוהה בכתב
 חשיבה יצירתית
 אחריות אישית ויכולת עמידה בלוחות זמנים

נא לשלוח קו"ח בצירוף מספר המשרה לjobs@e4e.org.il :

)6

לעמותת 'חינוך לפסגות' דרושים/ות מדריכים/ות למרכז מצוינות באור יהודה
משרה מספר 204
תיאור התפקיד:







הדרכה והוראה בקבוצות קטנות
העברת תגבורים במקצועות :אנגלית ומתמטיקה לתלמידי יסודי ,בימי ד' משעות הצהריים
עד אחר הצהריים
העברת חוג חשיבה מתמטית לתלמידי יסודי ,בימי ב' משעות הצהריים עד אחר הצהריים
הדרכה קבועה של  4שעות שבועיות
שותפות במעקב אחר התקדמות החניכים
שותפות באירועים חברתיים של העמותה והחניכים

דרישות התפקיד:



ניסיון בהדרכה
לימודים לתואר אקדמי

*המשרה בשכר או באמצעות מלגת לימודים לסטודנטים/ות
קורות חיים בציון מספר משרה נא לשלוח אלjobs@e4e.org.il :

)7
לעמותת 'חינוך לפסגות' דרושים/ות מדריכים/ות למרכז מצוינות ברמלה
משרה מספר 136
דרוש/ה מדריך/ה מצוין/ת לתגבור בני נוער ברמת בגרות  5יח"ל במקצועות :





מתמטיקה
ביולוגיה
פיזיקה
הנדסת תוכנה

משרה מספר 200
דרוש/ה מדריך/ה למרכז 'חינוך לפסגות' רמלה תיכון בתחומים הבאים:




העברת קורס קדם אקדמי במדעי המוח
העברת קורס קולנוע
העברת כתיבה יוצרת

*המשרה בשכר או באמצעות מלגת לימודים לסטודנטים/ות
קורות חיים בציון מספר משרה נא לשלוח אלjobs@e4e.org.il :

