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 קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר( מוסרת בזה הודעה 

 מדריך/מדריכה למרכז הורות וטף בתוך המרכז לגיל הרךעל משרה פנויה: 

 מדריך/מדריכה למרכז הורות וטף בתוך המרכז לגיל הרךתיאור התפקיד : 

 מוכרות באגף הרווחה בעירת רות טיפולי ייחודי למשפחויש -מרכז הורות וטף בתוך המרכז לגיל הרך רמלההמקום: 

 משרה  40%היקף משרה :   

 מנהלת מרכז הורות וטףכפיפות: 

 תיאור התפקיד:

ליווי ותמיכה להורים וילדים בני שנה עד שש המטופלים במרכז , תמיכה והכוונה להורים תוך יצירת קשר העבודה כוללת 

דים בפיתוח כישורים חברתיים באמצעות משחק סיוע לילהדרכות בבתים, רציף לאורך הטיפול של המשפחה במרכז ,

 בגיל הרך יחד עם צוות רב להורים וילדים סדנאותהעברת ,יצירה, בישול  ועוד. סיוע בחיזוק הקשרים בין בני המשפחה, 

 ת והשתלמויות. ואישי הדרכה הפעלת ילדים. השתתפות בישיבות צוות, פגישותופעילות בקבוצת הורים מקצועי ,

 ד:התפקי דרישות

. הבנה בצרכים התפתחותיים ורגשיים של והוריהם בסיכון  וילדים בגיל הרך עם פעוטותמוכח ידע וניסיון עבודה 
 ניסיון מוכח עם הורים וילדים בגיל הרך.  .רווחה אוכלוסיות עם מעמיקה היכרות (.6-אוכלוסיית גיל רך)גילאי לידה

 העבודה דורשת ניידות ברחבי העיר. אחה"צ. בשעות הבוקר וגם עבודה .חובה -הכשרה וניסיון בתחום החינוך וגיל הרך
 . מתאים גם לסטודנטים

רב תרבותית ומגוונת,  האישיות חמה, סבלנית, בעלת יכולת ליצירת קשר בלתי אמצעי עם אוכלוסייכישורים נדרשים: 
 יכולת גבוהה ליצירת קשר בינאישי. יכולת גבוהה לעבודה בצוות רב מקצועי .

 .וערבית יתרון לדוברות רוסיתשליטה מלאה בעברית בכתב ובע"פ. שפות: 

 מדות:עהגשת מו

 העסקה ע"י קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(.

 

 _________________________________________________________________________ 

יתן לשלוח למייל:                                  חיים, ממליצים, ותעודות מתאימות, נ-מועמדות לתפקיד בצירוף קורות
fund@ramla.muni.il-michrazim  

 , רמלה )קמפוס נבון( 4ללשכת מנכ"ל משרדי הקרן ברחוב הזית  _12.6.22_ -עד ליום ה
 .9771901-08. טלפון: 13:00עד  09:00בין השעות 

 מודעה זו מיועדת לגברים ולנשים כאחת.
 רק מועמד/ת העונה לדרישות המשרה בצירוף המסמכים הדרושים יוכל/תוכל להשתתף במכרז

 ה בחשבון.ילקחנלא ת –שתגענה לאחר המועד הנקוב ו/או שלא בצירוף תעודות ו/או המלצות כאמור מועמדויות 
 

 בכבוד רב,                      
  

                                                                                           מיכאל וידל ראש העיר        
 קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח ע"ר יו"ר                           
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