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 2022/91מס'   חיצוני  מכרז פנימי

 נתיבים להורות . עו"ס ה/למועצה מקומית ג'ת דרוש

 עו"ס נתיבים להורות    :תיאור המשרה

 משרה   50%: היקף העסקה

 תקציב פעולה –עו"ס  :דירוג ודרגה ▪

 .על פי הנחיית שלטון מקומי דרגה:  ▪

 תיאור תפקיד :  

מהלכי הטיפולים והן על העבודה  הן אחריות לביצוע הנחיות משרד הרווחה לפי ההוראה הנ"ל,  , 
   המערכתית עם שותפי תוכניות הטיפול השונים בקרב מערכת הרווחה, קליטת המשפחות

המטופלות , מתן טיפול ישיר למשפחות, אחריות כוללת לבניית תוכניות טיפול, המצאות בוועדות  
החלטה, תכנון טיפול, הערכה והתייעצות לשם מעקב אחר תוכניות הטיפול , קיום קשר עם שותפי  

, אחריות לריכוז נתונים כולל של   'וכותוכניות הטיפול השונות: עו"ס המשפחה, עו"ס חוק נוער 
 טיפולים בתוכנית, אחריות לתיעוד ראוי של תוכניות הטיפול השונות. ה

 תנאי סף :  

 : וניסיון   השכלה ודרישות מקצועיות

סיון  יתואר ראשון בעבודה סוציאלית, עדיפות לתואר שני בעבודה סוציאלית , רצוי נ •
 .  כעו"ס בהדרכת הורים

 . רישום בפנקס העובדים הסוציאליים •

  .עבודה בצוות ובצוות רב מקצועייחסי אנוש ויכולת  •

בעל ניסיון בעבודה מערכתית עם שותפים לתוכניות טיפול במערכת הרווחה תוך הכרות   •
    .עם בעלי המקצוע השונים ברווחה

 . ותצו יכולת להדרכה  •

 .נכונות לעבודה בשעות גמישות בהתאם לצורך •

 שנים בעבודה סוציאלית .  3ותק  •

 :דרישות נוספות

 .עברית ברמה גבוהה –שפות 

 .office היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב

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

וותים מקצועיים,. כישורים אישיים: כושר ביטוי בכתב ובע”פ, יכולת לקיים תקשורת טובה עם צ
אמינות ומהימנות ,עמידת בלחצים, יכולת למידה עצמית, ייצוגיות, תקשורת בינאישית טובה,  

 .יכולת טיפול במספר נושאים במקביל
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 . מנהלת מחלקת רווחה  :כפיפות

והמלצות+ שאלון   ןניסיו על המועמדים  להגיש קורות חיים+ אישורי השכלה + אישורי   :מנהלה
 ניגוד עניינים+ תעודת יושר מהמשטרה. 

, ידנית, בצירוף מסמכים ותעודות   משאבי אנוש מר דיאב שכר למנהל הצעות מועמדות יש להגיש  
 . 14:00  בשעה26.06.2022 , י חמש השכלה המעידים על הכישורים הנדרשים עד יום 

 הצעות שיוגשו מעבר למועד זה ייפסלו. 

 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. 

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

    ונשים כאחד.

 בברכה                                                                                                                                   

 חאלד ג'רה                                                                                                                                      

 ראש המועצה .        


