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26.01.2023 

 03.2023מס'   חיצוני  מכרז פנימי

 ( מגן זהב  –לשעבר רכז מענים  )רכז שייכות חברתית  למועצה מקומית ג'ת דרוש 

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

    ונשים כאחד.

 רכז שייכות חברתית    :תיאור המשרה

 משרה   25%: העסקההיקף 

 בדירוג המח"ר.  39-37 בדירוג המנהלי  9-7 :דירוג ודרגה

 תיאור תפקיד : 

איתור אוכלוסיית אזרחים ותיקים ברשות המקומית שאינם מוכרים למחלקה לשירותים   
העדיפויות שיקבעו ע"י מנהל המחקה לשירותים חברתיים לאזרחים   סדרי  חברתיים על פי

 ותיקים. 

 אזרחים ותיקים. מיפוי צרכים של  •

 סיוע במיצוי זכויות וחיבור למענים בקהילה.   •
שמירה על קשר קבוע עם אזרחים ותיקים בודדים / חשים בדידות / בסיכון או המוגדרים  •

 כמי שיש לעקוב אחריהם. מנהל המחלקה ע"י
  פיתוח / ליווי תכניות להפחתת תחושת הבדידות והגברת תחושת השייכות החברתית של  •

 יקים. אזרחים ות 
 ליווי מתנדבים בפעילותם למען אזרחים ותיקים.   •
 ריכוז ועדכון נתוני אזרחים וותיקים ברשות.   •

 עריכת ביקורי בית.   •

 תנאי סף :  

 שנות לימוד לפחות עם עדיפות לעובד בעל תואר אקדמי. 12השכלה של  

 :דרישות ניסיון

 ניסיון מקצועי: לא נדרש 

 ניסיון ניהולי: לא נדרש 

 :נוספותדרישות 

 עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה. 

 יכולת תיאום, ארגון וייזום. 

 יכולת למידה.

  .בעל כשירות רפואית מתאימה, וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה

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

 .יכולת טיפול במספר נושאים במקביל

 למנהל המחלקה או לעובד הקהילתי אם הוסמך על ידי מנהל המחלקה. :כפיפות

והמלצות+ שאלון   ןניסיו על המועמדים  להגיש קורות חיים+ אישורי השכלה + אישורי   :מנהלה
 . טופס הצרה רש"פ משטרהניגוד עניינים+ 

בצירוף מסמכים   ,במשרדי המועצה  , ידניתלמנהל יח' ההון האנושי הצעות מועמדות יש להגיש  
 . 14:00 בשעה  09.02.2023  ,חמשיותעודות השכלה המעידים על הכישורים הנדרשים עד יום 

 הצעות שיוגשו מעבר למועד זה ייפסלו. 

 הנדרשת *עדיפות תינתן לבחירת מועמדים בעלי מוגבלות למשרה  

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 .     


