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 קונסרבטוריון למוסיקהמנהל/ת 
 
 :אור התפקידית
 בי.הכרת תחום "בית ספר מנגן", ניהול וריכוז תחום זה בהיבט הפדגוגי, הארגוני והתקצי* 

 בקבוצות גדולות, בקבוצות קטנות ומודל הטרוגני * היכרות עם המודלים השונים של בי"ס מנגן 
 המופעלים ומתוקצבים על ידי משרד החינוך.  

 * יכולת ארגונית וניהולית בתחום הפדגוגי: מינוי ופיטורי מורים, הערכה מקצועית, בניית תכניות 
 פיתוח פרויקטים במוסד ובקהילה, מעקב אחר הישגים.לימודים ומעקב אחר ביצוען, ייזום ו   

 * התמצאות ויכולת בניית תקציב למוסד ומעקב תקציבי צמוד.
 * ריכוז האדמיניסטרציה הפדגוגית התקציבית והניהולית, הדרכת צוות המנהלה ויכולת קיום משא 

 ח עליהם. ריכוז נתונים ודיוו משלתיים, עירוניים ומוסדות שונים,ומתן עם גורמים מ  
 * יכולת ליצור ולתרום לתרבות הקהילתית באמצעות תלמידי הקונסרבטוריון.

 
 :דרישות התפקיד

 : תומקצועי דרישותו השכלה
 או שקיבל הכרה  ,תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוההבעל * 
 בתחום המוסיקה., מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ  

 על תעודת הוראה.* ב
 יתרון. -* בעל תואר אקדמי שני

 
 : ניסיון נדרש

 בניצוח תזמורות כלי נשיפה או כלי קשת ברמה ייצוגית. שנים לפחות 4של  ניסיון *
 שנים לפחות. 10* ניסיון הוראה מוצלח של 

 
 דרישות נוספות:

 .וידיעת השפה האנגלית על בוריה, ידיעת השפה העברית *
 * היכרות עם מודל "הקונסרבטוריון בפיקוח משרד החינוך" בהיבט הפדגוגי והתקצובי.

 * יכולת לקיים יחסי אנוש ויחסי עבודה תקינים עם צוות העובדים והמורים תוך שמירה על עקרונות 
 החוק והנהלים הנדרשים.   
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 חוצה לה.* עבודה מול גורמים רבים ברשות ומ

 * עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 

 :כישורים אישיים
, אסרטיביות, יוזמה, יכולת יכולת בינאישית גבוההסדר וארגון,  שירותיות, יכולת הובלה,  ייצוגיות,
עבודה בצוות ובאופן עצמאי, אמינות, יכולת תקשורת טובה ויחסי אנוש טובים, לחץ, במצבי  להתמודד

 .תיאום וקבלת החלטות
 

 : משרה מלאה.היקף משרה
  מנהלת אגף החינוך.: כפיפות

    .+ או שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים41 -39מתח דרגות  :תנאי שכר
 

הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, שאלון אישי למשרה פנויה )אשר מצוי באתר העירייה(, 
או  4קומה  –עירייה שבקניון לב העיר במשרדי ה–תעודות והמלצות, יש להעביר לאגף משאבי אנוש 

מועמדות שתוגש ללא  ,201721/3/עד לתאריך  gat.muni.il-moriak@Qiryatבמייל: 
 המסמכים הרלוונטיים לא תטופל.

 
 .16:00עד השעה  3/12/2017, ראשוןיום   מועד אחרון להגשה:

 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

 

mailto:moriak@Qiryat-gat.muni.il

