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

 
 במסגרת מרכז עוצמהרכז תעסוקה לתפקיד  13/2020 חיצונימכרז 

   המחלקה לשירותים חברתיים היחידה:

 רכז תעסוקה במרכז עוצמה תיאור המשרה

דירוג ודרגת 
 המשרה

 ט בדירוג העו"סים )בהתאמה(.-בדירוג מח"ר, או י"א 37-39מתח דרגות 

העסקה בהתאם להסכמים הקיבוציים. העסקה פרויקטאלית מותנית 
 ע"י המשרד.בהמשך מימון הפרויקט 

 משרה 50% היקף העסקה

 ו/או מי מטעמה למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים כפיפות

 ברמה פרטנית: - תיאור תפקיד:

 .אבחון הוליסטי, הערכת צרכים והגדרת מענה תעסוקתי מתאים 

 בניית תוכנית התערבות תעסוקתית לפונים ומעקב אחריה.ה 

  בעבודה.אימון אישי להשמה, השתלמות והתמדה 

 ניהול ממשקי עבודה מקדמים עם כלל הגורמים העובדים מול הפונה- 
 צוות מרכז עוצמה, לשכות לשירותים חברתיים, מרכז תעסוקה.

 .ליווי יישום תוכנית ההתערבות בתחום התעסוקתי 

 אחריות על קשרי מעסיקים -גיוס מעסיקים 

 מיפוי תוכניות תעסוקה 

 ברמה הקבוצתית -
 ם הבאים:והערכה בתחומי מענים וליווי קבוצותאיתור צרכים, פתוח 

, יזמות עסקית, כישורים ומיומנויות בחיפוש תיתתעסוק מסוגלות פיתוח
, אוריינות מחשב, עברית ואנגלית תעסוקתית, חיזוק המערך עבודה

 המשפחתי בהקשר לשינוי תעסוקתית ואיזון בין משפחה ותעסוקה.

 

 תנאי סף:

 :  השכלה

בתחום רלבנטי )תחום עבודה סוציאלית, מדעי התנהגות,  .B.Aבעל תואר 
 חברה, עבודה(.

 :  ניסיון מקצועי

 יתרון לבעלי היכרות מעמיקה אודות עולם העבודה.

מאפייני העשייה 
הייחודים 

 בתפקיד

אמינות ומהימנות , יכולת ניהול ועבודה עצמית, יכולות בינאישיות גבוהות
יצירתיות, עבודה בתנאי לחץ, יכולת ארגון ותכנון, אישית, יחסי אנוש טובים, 

 כושר הבעה בכתב ובע"פ.

 המכרז 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,                                                                                    

 עו"ד מודר יונס 
 ראש המועצה 
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