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במחלקת   מרחב תעסוקה צעירים וצעירותת /רכז ג'ת דרוש/ה  .מ.מל
 הרווחה

 (.  39-37ח' ( או מח"ר )   -) י'  יםעו"ס  בדירוג   %05:  היקף משרה 

 הנדרשתלמשרה   מועמדים בעלי מוגבלותבחירת עדיפות תינתן ל

 : דרישות התפקיד וניסיון נדרש 

 יתרון   –חובה. תואר בעבודה סוציאלית   – תואר ראשון 

ת / בית  " תב -מקדם תעסוקה פרט" של ג'וינט - בעלי תעודת "מקצועיות בתעסוקה 
עובדים לשירותי הרווחה / משרד הרווחה, העבודה  הספר המרכזי להכשרת  
   יתרון משמעותי –והשירותים החברתיים  

 יתרון  –ניסיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים/ות במצבי סיכון  

 יתרון  –ניסיון בשילוב תעסוקתי  

 יתרון  – רקע בעבודה מול מעסיקים 

 יכולת יזמות, הובלת ויישום פרויקטים 

 בכתב ובע"פ כושר ביטוי גבוה 

 שליטה בשפה העברית, ביישומי המחשב והאינטרנט 

 גמישות בשעות העבודה, עבודה בשעות אחה"צ ע"פ צורך 

 :הגדרת התפקיד • 

 הובלה ויישום של פרויקט חברתי ותעסוקתי לצעירים וצעירות בסיכון 

 על רצף מצבי הסיכון.   איתור , יישוג וגיוס הצעירים

הצעירים לאורך המסלול של הכנה לתעסוקה, השמה  אימון תעסוקתי אישי של 
הצעירים   בעבודה, סיוע בהשתלבות בלימודים/ הכשרה מקצועית, התמדה וקידום 

 והצעירות.

יצירת קשר משמעותי עם צעירים בסיכון המאפשר חיזוק כוחות ומשאבים,  
 התמודדות עם חסמים הנעה לפעולה והגברת מוטיבציה לשינוי תעסוקתי.  

 ים קבוצתיים תומכי תעסוקה פיתוח מענ 

הצעירים למעסיקים  תיווך    פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב הצעירים בעבודה
 לשם שילובם בעבודה.  קיימים ולמענים 

          איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים, תוך עבודה 
 עם גופים רשותיים ואזוריים רלוונטיים.
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 דרישות נוספות 
 , כולל רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. תינתן עדיפות לעו"ס

 .חובת השתתפות בהשתלמויות וקורסים בתחום התפקיד
   OFFICE.–יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה

עבודה     יכולת   -יחסי אנוש טובים- אמינות ומהימנות אישית   :כישורים אישיים
 .עצמאית

 :  הגשת מועמדות

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

את מועמדותם במעטפה סגורה   הל משאבי אנוש המועמדים יגישו למנ  -
כוללת כל המסמכים הרלוונטיים בצירוף קורות חיים, לא יאוחר מתאריך 

 ידנית.  במסירה  14:00שעה   12/8/2021
א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים   174הערה: בהתאם להוראות סעיף  -

להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת  
קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר 

 .כאמור בפקודה
 

 בברכה,         
 

 חאלד גרה                
                       ראש המועצה                                                                                                      

  

   


