איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל)
לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון כרמל)
דרוש/ה:
רכז/ת חינוך סביבתי
תיאור התפקיד:
ריכוז תחום החינוך הסביבתי באיגוד

מילוי קולות קוראים וליווי יישומם בפועל

כפיפות ודיווח למנהל האגף תכנון  ,קיימות וחינוך באיגוד

עבודה למול גורמי החינוך במשרה להגנ"ס ,משרד החינוך והרשויות החברות באיגוד.

ייזום ,פיתוח והטמעה של עקרונות הקיימות בראייה חדשנית במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי במרחב האיגוד

הנחייה והדרכה במוסדות החינוך לרבות צוותי הוראה וגופים העוסקים בתחום החינוך הסביבתי ברשות בנושאי איכות הסביבה

השונים ,פיתוח תכניות סביבתיות.
קידום בתי ספר וגנים לקבלת הסמכה ירוקה מהמשרד להגנ"ס

עבודה מול הדובר ,כתיבה והפצה של חומר חינוכי לבתי ספר וסיקור מיזמים ופעילויות ירוקות והפצתן לעיתונות המקומית.

ארגון השתלמויות ,כנסים וימי עיון בנושא החינוך הסביבתי.

אחריות על ההסברה הסביבתית במרחב האיגוד – ארגון ימי ניקיון וימי סביבה ,הובלת מיזמים קהילתיים ואירועים לציבור הרחב

במערכת החינוך ובפרט.
קידום תכניות ויעדי האגף לחינוך סביבתי וקהילה במשרד להגנ"ס.

סיוע בליווי פרויקטים סביבתיים בשיתוף הקהילה והרשויות המקומיות ,לרבות שולחנות עגולים ,הכשרה לעובדי הרשויות ,קידום

הקיימות וכו'.
סיוע בהובלת מהפכה ירוקה באיגוד כארגון מוביל בהטמעת ערכי הקיימות.

היקף המשרה :משרה מלאה
דרישות התפקיד:
 השכלה:
בעל/ת תואר אקדמי באחד התחומים הבאים :איכות הסביבה ,גיאוגרפיה ,חינוך ,מדעי הסביבה ,מדעים מדויקים ,ביולוגיה ,מדעי
הצומח או דומה לנ"ל.
 ניסיון:
ני סיון מקצועי של שנתיים לפחות כמפורט בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה לתפקיד זה.
שליטה מלאה בתוכנות .Office
 שפות:
יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה
ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת הבנת חומר מקצועי וקשר מול גורמים מחו"ל.
 כישורים אישיים:
אמינות ,מהימנות גבוהה ,יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה ,יכולת הצגה בפני גורמים חיצוניים ,מוטיבציה גבוהה ,יוזמה אישית,
חדשנות ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת הנעת צוות ,יכולת ארגון וסדר ,תכנון ותיאום.
 רישיון נהיגה בתוקף
***המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד***
מועמד/ת העונה על הדרישות הנ"ל מוזמן/ת לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצירוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,ניסיון
בעבודה ומכתבי המלצה.
בקשות למכרז יש להגיש בדוא"ל לכתובת  mazkirut@igudhadera.co.ilאו למשרדי האיגוד בכתובת :רחוב המסגר  ,3חדרה לא
יאוחר מתאריך .06/01/2020
בכבוד רב,
ניר סהר
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