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 2022/30מס'   חיצוני  מכרז פנימי

   עו"ס משפחה למועצה מקומית ג'ת דרוש 

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

    ונשים כאחד.

   פקח סביבתי   :תיאור המשרה

 משרה %   50: היקף העסקה

 .  םסוציאליידי בדירוג עו:דירוג ודרגה

 תיאור תפקיד :  

 תיאור התפקיד לעו"ס משפחה  

מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי , המשפחתי והחברתי , ע"י ייעוץ , טיפול ישיר   •

והמיומנויות המקובלות ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים , עפ"י השיטות 

 במקצוע . 

 פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.  •

מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול   •

 באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה. 

שפחתית קבוצתית  משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכנית אישית , מ •

 וקהילתית. 

 מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.  •

 מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול. •

 נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגים לפני הממונים עליו.  •

 מקצועיים ומתנדבים ) בתנאי שקבל הכשרה לכך( .  -מפעיל מדריך ומנחה עובדים סמך •

 מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה . מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת .  •

 מנהל רישום ומעקב אחר תכניות טיפוליות ומדווח לממונים עליו בכתב ובעל פה כנדרש. •

 יות הממונים עליו. משתתף בועדות , בדיונים , בהתאם להנח •

 מפעיל חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי הטיפול. חבר פעיל בצוות המחלקה.  •
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 נאי סף :  ת

 :וניסיון  השכלה ודרישות מקצועיות

 עובד /ת סוציאלי כשיר, בעל תעודת בוגר בעבודה סוציאלית. .1

 של שלוש שנים לפחות בעבודה סוציאלית .  ןניסיו .2

 תעודת רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.  .3

 נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות.  .4

 בעל יכולת עבודה בצוות בין מקצועי.  .5

 :דרישות נוספות

 .עברית ברמה גבוהה –שפות 

 .  office תוכנות ההיכרות עם   -יישומי מחשב

חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה מתנגדת    3רישום פלילי: משטרת ישראל הודיעה בתוך 
  .הפלילי 2להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו 

המועמד יחתום על תצהיר כי אינו מתנגד שתעשה פנייה על ידי המועצה למשטרה לקבלת רישום   
 משטרה למינויו.  פלילי והסכמת ה

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

 .יכולת טיפול במספר נושאים במקביל

 .רווחה מנהל מחלקת  :כפיפות

והמלצות+ שאלון   ןניסיו על המועמדים  להגיש קורות חיים+ אישורי השכלה + אישורי   :מנהלה
 . רה רש"פ משטרההטופס הצניגוד עניינים+ 

בצירוף מסמכים   ,במשרדי המועצה  , ידניתלמנהל יח' ההון האנושי הצעות מועמדות יש להגיש  
 . 14:00 בשעה  20.10.2022  ,חמשיותעודות 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. 

 בברכה                                                                                                                                       

 חאלד ג'רה                                                                                                                                     

 ראש המועצה .     


