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, מכריזה המועצה 1977-,לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז  40 לסעיףבהתאם 
 המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 

 עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה ברשות המקומיתלתפקיד  12/2020מכרז חיצוני 

 מחלקת רווחה  היחידה:

 עובד סוציאלי נוער וצעירים במצוקה תיאור המשרה

 ט'.-דירוג העובדים סוציאליים, דרגות י"א' דירוג ודרגת המשרה

 משרה 35% היקף העסקה

 ה לשירותים חברתייםמחלקהלמנהלת  כפיפות

 נתונים אודות אוכלוסיית היעד ויצירת קשר אתה.איסוף   תיאור תפקיד:
  קביעת סדר קדימויות להתערבות טיפולית במסגרת צוות המחלקה

 לשירותים חברתיים.
  יציאה אל המקומות הטבעיים בהם שוהה האוכלוסייה בשעות ובזמנים

 שלה.

 .ליווי ומעקב אישי אחר כל נער מהמטופלים 
  שהוחלט עליה.יצירת קשר משמעותי עם האוכלוסייה 

 .לפתח בנערים רצון לשינוי ולהתמודדות עצמית עם הבעיות 
  תיווך בין הנערים לבין המוסדות הקיימים בקהילה שיש בהם כדי לתת

 מענה לשעות הפנאי בצורה חיובית כתחליף למקומות הטבעיים.
 עדות שונות לשם יצירת גשר וקשר ומעורבות בחיי הקהילה והשתתפות בו

 ים עם קהילתם.ובאמצעותם לנער

  יצירת קשר עם שירותים ומוסדות אתם אוכלוסייה זו נמצאת
סוציאלית או אי תפקוד כללי, כגון: -בקונפליקטים על רקע הפעילות הא

 בית ספר, משטרה, צבא, משפחה, קציני מבחן.
 כגון: קורסים להכשרה  יצירת קשר עם מערכות מקדמות קיימות

 מקצועית והשלמת השכלת יסוד.

 סף:תנאי 

 השכלה ודרישות מקצועיות

 .תואר בוגר בעבודה סוציאלית 

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

 

 ניסיון דרישות

 רצוי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוער וצעירים  -נסיון מקצועי

 )במוקדי מצוקה(.

מאפייני  העשייה 

 הייחודיים בתפקיד: 

מחייבת את העובד להיות העבודה מתבצעת לרוב בשעות לא סדירות והיא 

 נגיש וזמין לאוכלוסיית היעד.

 המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

http://arara- מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה
ara.muni.il/he/citizinforms בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על ההשכלה ומסמכים התומכים ,)

 10/2020/06, עד ולא יאוחר מיום ara.muni.il-ruwwayday@araraלאימייל בניסיון המקצועי והניהולי, 
                                                                                                            .14:00בשעה 

  
 בכבוד,                                                                                                                     

  
 יונס עו"ד מודר 

 ראש המועצה 
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