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 14/2021חיצוני מס'    /מכרז פנימי

 במחלקת הרווחה     תלמועצה מקומית ג'ת דרוש מדריך/ה בתחום התמכרויו

 התמכרויות  -מדריך נגמלים  :תיאור המשרה

 משרה :25% היקף העסקה

 .5-7מנהלי   :דירוג ודרגה

 :הגדרת התפקיד

מנהל היחידה להתמכרויות ויעבוד במשותף עמו לצורך  המדריך יהיה כפוף להנחיות עו”ס  •
השגת מטרות היחידה, להוות כתובת תומכת עבור מטופלי היחידה, לשמש דוגמא אישית  

 .ולהוות מודל חיובי לחיקוי והגברת מוטיבציה עבור אוכלוסיית מטופלי היחידה

 .לבצע בדיקות שתן על פי הנדרש למטופלי היחידה •

פרטני וקבוצתי עם המטופלים ביחידה כולל סדנאות בתחומים שונים  להיפגש באופן  •
 .בתדירות שתיקבע על פי עו”ס מנהל היחידה

והניגשת הטיפול עבור אוכלוסיית המכורים   (reaching out) ליזום פעולות של ייסוג •
בקהילה. המדריך יפעל לאיתור אנשים הזקוקים לטיפול שעדיין אינם חלק ממטופלי 

 .היחידה

ריך יזום פעולות הסברה על פי הנדרש בבתי ספר, מוסדות שונים ובקרב אנשי  המד •
 .מקצוע

 .המדריך ימסור בדיקות שתן במידת הצורך •

 .המדריך ישתתף בהדרכות מסודרות כחלק מעבודתו ביחידה •

 :דרישות התפקיד

 :השכלה

והול וסמים  בוגר קורס מדריכי נגמלים מוכר ע”י פיקוח משרד הרווחה בתחום ההתמכרויות לאלכ
 .יתרון . במידה ולא עבר קורס התחייבות לצאת לקורס –

 :ניסיון מקצועי

 .עדיפות לבעלי ניסיון בתחום במסגרת יחידה עירונית או קהילה טיפולית

 :דרישות נוספות

 .עברית ברמה גבוהה –שפות 

 .office היכרות עם תוכנות ה   -יישומי מחשב

בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  העדר הרשעה  -רישום פלילי
 היעדר ניגוד עניינים.  שאלון .2001-מסוימים, תשס”א

כישורים אישיים: כושר ביטוי בכתב ובע”פ, יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים,  
עצמית, ייצוגיות,  הורים ילדים ובני נוער. אמינות ומהימנות ,עמידת בלחצים, יכולת למידה 

 .תקשורת בינאישית טובה, יכולת טיפול במספר נושאים במקביל
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 :כפיפות

 .כפיפות למנהל המחלקה לשירותים חברתיים

 :מנהלה

והמלצות+ שאלון ניגוד    ןניסיועל המועמדים  להגיש קורות חיים+ אישורי השכלה + אישורי -
 עניינים+ תעודת יושר מהמשטרה. 

 diab.noal@gmail.com  , ידנית, במייללמנהל יח' ההון האנושי הצעות מועמדות יש להגיש 
בצירוף מסמכים ותעודות השכלה המעידים על הכישורים הנדרשים עד יום  

 . 14:00 בשעה09/09/2021 ,חמשי

 הצעות שיוגשו מעבר למועד זה ייפסלו. 

 ,המכרז מתייחס לגברים  1988-בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

   ונשים כאחד.

 . עדיפות תינתן לבחירת מועמדים בעלי מוגבלות למשרה הנדרשת*

א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,   174בהתאם להוראות סעיף  הערה:
מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור  

 יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. 

 בברכה  

 חאלד ג'רה  

 ראש המועצה .      
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