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, מכריזה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז (7)א()9 בהתאם לסעיף
 המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
  בית חם לנערותלתפקיד עו"ס  112/2021י הליך שוויונ

 המחלקה לשירותים חברתיים    היחידה:

 במצוקה )בית חם לנערות(נערות  עו"ס תיאור המשרה

 .הלאומית מותנה בהמשך המימון של התוכנית, ט–דירוג עו"סים י"א  דירוג ודרגת המשרה

 משרה 33% היקף העסקה

 לשירותים חברתיים למדריך ראש צוות או למי שקבע מנהל המחלקה כפיפות

 אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה. - תיאור תפקיד:
מטפל בנערות פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודן האישי,  -

 משפחתי וחברתי.
ועם שירותים בקהילה  במחלקהמקיים קשרים עם גורמים מטפלים  -

 הנערה.ל בהתאם לצורכי וומחוצה לה, הכ
 מקיים קשר עם משפחת הנערה. -
הקשר במידה וקיים צורך, מפנה את הנערה למסגרת חוץ ביתית ושומר על   -

 עם הנערה, עם משפחתה ועם המסגרת אליה הופנתה.
מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לכלל הנערות בכלל ולנערות  -

 שבטיפולו בפרט, ומציגן לממונים עליו.
 וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם נערות.מייעץ לבעלי תפקידים  -
 מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה. -
מנהל רישום מקצועי ומפורט על עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה  -

 ומדווח לממונים עליו כנדרש.
ובדיונים הרלבנטיים לנושא בתאום ובהנחיית הממונים  תמשתתף בוועדו -

 עליו.
 מקבל הדרכה קבועה. -

 

 סף:תנאי 

 : השכלה

 .תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמאי מוכר -

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים -

 לבעלי ניסיון בתחום המגדר ו/או גיל ההתבגרות. עדיפות תינתן -

המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים  -

 לתפקיד.

החובות מהווים ההשתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ"ל ועמידה בכל  -

 תנאי להמשך העסקתו של העובד כעו"ס נערה במצוקה.

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

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

, עד ולא ara.muni.il-@araradrushimלאימייל ומסמכים התומכים בניסיון המקצועי והניהולי, 
 .14:00בשעה  2021/50/20 יאוחר מיום

  
 בכבוד,                                                                                                                  

  עו"ד מודר יונס 
 ראש המועצה 
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