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תיאור מטלות ודרישות ממנהל/רכז קורסים ב MATC
 .1תכנון פעילויות הדרכה מההיבט המקצועי-חקלאי ,ומההיבט המקצועי-פדגוגי .
 .2קיום קשר מקצועי עם גורמי חוץ בארץ ובחו"ל לקראת פעילויות משותפות ובכלל.
 .3איתור צרכים הדרכתיים של קהל היעד ,ורקע חקלאי/פיתוחי של המדינות לצורך התאמת
הפעילות.
 .4ייזום קורסים בנושאים חדשים.
 .5הפקת כתיבה ועריכה של פרוספקטים.
 .6הכרת חברות בתחומי החקלאות ,המים והסביבה.
 .7איתור וגיוס מומחים מקצועיים ,בתחום הקורס.
 .8ייזום וקידום כתיבה ,תרגום והפקה של חומר מקצועי ועזרי לימוד.
 .9אחריות כוללת לניהול ביצוע כל המטלות הקשורות לפעילות ההדרכתית בתחומו/ה.
 .10שמירה על מסגרות התקציב במהלך הפעילויות השונות.
 .11אחריות למיון המקצועי של המועמדים לקורסים ,ולמעקב על תהליך הבאתם לארץ יחד עם
אנשי צוות נוספים.
 .12קשר עם נציגויות ישראליות בחו"ל יחד עם רכז קורסים בינלאומיים .
 .13איתור מקומות מתאימים לביקורים מקצועיים ותיירותיים (משקים ,חברות ,מכונים,
מסעדות ,וכו').
 .14יציאה לביקורים מקדימים כדי לבדוק אתרים אפשריים.
 .15סיוע בתיאום פרטי הסיורים המקצועיים.
 .16ליווי סיורים מקצועיים ותיירותיים (לינה בחוץ).
 .17תרגום בשפה זרה למשתלמים בסיורים מקצועיים.
 .18ליווי המשתלמים בתהליכי הכנת עבודות הגמר לקורס.
 .19קיום פגישה קבוצתית עם כל המשתלמים להעברת מידע כללי ולהדרכתם בנהלים
ארגוניים.
 .20השתתפות בפעילות לימודית וחברתית למשתלמים.
 .21אחריות לרווחתם של המשתלמים בזמן שהותם בארץ.
 .22טיפול יומיומי ,כולל בערבים ,בלילות ובסופי שבוע ,בבעיות או מצבי חירום רפואיים של
המשתלמים.
 .23הגשת סיוע טכני למרצים לפני ובמהלך הרצאותיהם ,וטיפול במילוי הניירת והגשתו
להנה"ח לאחר מכן.
 .24כל המשימות מעלה מחייבות אדמיניסטרציה ברמות שונות ,הפקת דוחות ,מיילים,
סיכומים וכד' שכולן כמובן באחריות העובד.
 .25לעיתים ,במיוחד לרוב כאשר יש קורס באחריותו ,העובד נדרש לשעות נוספות בתשלום.
 .26לפעמים נדרש העובד ללון מחוץ לבית לצורך ליווי קורס או משלחת.
 .27ייצוג מדינת ישראל ומש"ב – משרד החוץ ,ומרכז ההדרכה ע"י:
א .ביצוע סקרים ופעולות ייעוץ והדרכה מקצועיים בחו"ל.
ב .השתתפות בחו"ל ובארץ בוועדות ובכנסים מקצועיים.
ג .השתתפות באירועים של הקורפוס הדיפלומטי בארץ.
ד .ריכוז חומר מקצועי לקורסים.
ה .יכולת להרצות ולהדריך בתחום התמחות ספציפי (חקלאי ,פיתוחי ,הדרכתי)
בקורסים בשפות זרות.
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