אם אתה מאמין ורואה בחינוך שליחות ובמדע מקצוע,
אם אתה רואה חשיבות רבה לעורר סקרנות ויצירתיות בקרב ילדים ,בני נוער וצעירים,
להניעם ללמוד ולחקור ,ולעודד אותם לבחור במקצוע בתחומי המדע והטכנולוגיה,
למען עתיד הקהילה והחברה בישראל ,המשרה הזאת תתאים לך!
מדעטק – המוזיאון הלאומי למדע טכנולוגיה וחלל מחפש ראש אגף חינוך והדרכה.
עיקרי תכולת התפקיד:
א .אחראיות פדגוגית על פיתוח תכנים ותכניות למערכת החינוך.
ב .יוזמה ,פיתוח וניהול של פרויקטים חינוכיים.
ג .כתיבת הגשות למכרזים ,תורמים וקרנות
ד .עבודה מול משרדי ממשלה ורשויות מקומיות.
ה .ניהול תקציבי כולל עמידה ביעדי הכנסות ,הוצאות והכנת דוחות ביצוע.
ו .ניהול צוות מפתחים ,מורים ומדריכים וניהול האופרציה החינוכית וההדרכתית במוזיאון.
ז .מיפוי מתמשך של צרכי משרד החינוך ומשרד המדע והטכנולוגיה .יזום פיתוחה של
פדגוגיה חדשנית עבור מורים ועבור תלמידים ,המכוונת למיומנויות ולמקצועות העתיד.
ח .הכשרות סגלי חינוך בתחומי החינוך המדעי בסביבה מוזיאלית; פיתוח סגל בתחומי
האוריינות המדעית לתלמידים.
ט .כניסה למרחב ה – ON LINE -הדגמות והתנסויות ,עצמאית או בשיתוף פעולה.
י .אחראיות פדגוגית על פיתוח תכנים ותכניות לקהל רחב.
יא .פיתוח של תוכניות הדרכה למבקרים – מענה ארגוני ומקצועי לתוכניות חווייתיות,
מעשירות ואינטראקטיביות ,לקהל הרחב ,משפחות ,הורים וילדים ,לרבות השבחת הסגל
לעבודה מול קהל;
יב .שילוב טכנולוגיה כפלטפורמה לתקשורת עם המבקרים ,לפני ,במהלך ואחרי הביקור;
יג .הנחיית סגלים בתחומי האוריינות המדעית לקהל הרחב.
קריטריונים ודרישות לתפקיד:
תואר ראשון בתחום המדעים/הוראת המדעים/הנדסה.
תואר שני בתחום המדעים/הנדסה.
ניסיון ניהולי בתחום החינוך – ארבע שנים כמנהל מוסד חינוך או בעל תפקיד ניהולי במוסד חינוך
או במערכת החינוך.
שפות  -עברית ואנגלית ברמה גבוהה

כישורים אישיים – כושר ארגון וניהול ,אמינות ומהימנות ,תקשורת בין אישית מעולה ויכולת עבודת
צוות ,קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה ,כושר התבטאות גבוה מאוד בכתב ובע"פ
כפיפות – מנכ"ל מדעטק
איוש המשרה :מיידי
היקף משרה – 100%
שכר – חוזה אישי
המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד  -כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר,
הכוונה גם ללשון נקבה.

