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, מכריזה המועצה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 08בהתאם לסעיף

 המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.
 
 

 מרכז תכניות זקנים-לתפקיד עו"ס זקן 19/2017  פנימימכרז הודעה על הארכת מועד ההגשה ל

 מחלקת רווחה היחידה:

  תיאור המשרה
 האחראי לתכניות לזקן בקהיל 

דירוג ודרגת 
 המשרה

 (ח-דירוג עו"ס )י 

 המשר 50% היקף העסקה

 למנהלת מחלקת רווחה כפיפות

 לזקנים בקהילה בתיאום עם הפועלים בתוכה בתחום הטיפול בזקן הכנת תוכניות - תיאור תפקיד:

 ייצוג הרשות המקומית בענייני הזקן וקיום קשר עם השירותים השונים למענם. -

)חברה, תרבות, תעסוקה,  יזום ופיתוח שירותים למענם ושימור השירותים הקיימים -
 תוך שיתוף אוכלוסיית הזקנים עצמה.וכו'( 

תכניות לזקנים בקהילה לפי הנחיות מנהל המחלקה ומתאם את פעולותיו עם  הכנת -
 .הגורמים השונים הפועלים בקהילה בנושא הזה

מגע מתמיד עם הזקנים בקהילה ומעודדם לפעולה של עזרה הדדית, מעודדים  קיום -
 לניצול מלא של זכויותיהם  

 כלל האוכלוסיה לפעילות למען הזקנים. הפעלת  -

 תים השונים לזקן.ותקינה של השירהפעלה יזום  -

תוך ריכוז המשאבים הקיימים  יזום שיפורים בשירותים ופתיחת שירותים חדשים  -
  .וינצלם בצורה יעילה

 מבחינה מנהלית ומקצועית בשיתוף הזקנים עצמםהפעולות השונות ופיקוח על תיאום  -

 

 תנאי סף:

 : השכלה

רישום בפנקס העובדים בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית,  עובד סוציאלי -
 הסוציאלים

 נסיון מקצועי 

 .שתי שנות נסיון בתחום ההכשרה -

 כישורים אישיים:

   כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ. -
 כושר הדרכה. -
 ן.כושר ארגו -

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 
 שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצהמועמדים המעוניינים במשרה 

ara.muni.il-http://www.arara/גב' אמאל מזכירה בלשכת  (, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי
                                                                                                                .12:00, בשעה 19/10/2017חמישי מיום , עד ולא יאוחר  המנכ"ל

                                        
 בכבוד,                                                                                                                                              

 עו"ד מודר יונס                                                        
 ראש המועצה                                                                                                                                         
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