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

 המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.
 

 ברשות המקומיתבמחלקת רווחה  – מרכז ועדת חוק ביטוח סיעודלתפקיד  35/2016מכרז פנימי 
 ה לשירותים חברתייםמחלקה היחידה:

 מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד תיאור המשרה
 דירוג עובדים סוציאליים –ה'  –דרגה ז'  דרגת המשרהדירוג ו

 משרה 31% היקף העסקה

 המחלקה לשירותים חברתייםלמנהל  כפיפות
הבטחת יישום תקין של חוק ביטוח סיעוד הממלא את תפקידו על פי חוק  .א תיאור תפקיד:

 ובהתאם להכשרתו.
מיון הפניות, הערכתן, בדיקות ואיסוף נתונים והכנתם לשם קבלת החלטה  .ב

 בדיון בוועדה תוך קביעת סדרי עדיפויות.
אחראי על העמדת מצאי השירותים הזמינים בשטח לרשות הוועדה לשם  .ג

 ות בין המטופלים השונים.קביעת סדרי עדיפוי
אחראי לזימון הוועדה על פי לוח זמנים קבוע ובהתאם לצורך, וביצוע כל  .ד

האמור בוועדה בפרקי זמן המתחייבים מהחוק כולל אחריות למתן שירותים 
 לזכאים ולמעקב ופיקוח על אספקתם.

 אחראי למתן השירותים לזכאים ולמעקב ולפיקוח על אספקתם. .ה
 פיתוח שירותים לזקנים לשימוש הזכאים.יוזם ומעודד הקמת ו .ו

 

 תנאי סף:

 

 השכלה ודרישות מקצועיות

 .עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית 

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

 ניסיון דרישות

  שנים לפחות בעבודה סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים. 3נסיון של 
 

 דרישות נוספות:
 ברמה גבוהה.וערבית עברית  -שפות 
 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב- OFFICE. 
 

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד: 

 

 יחסי אנוש טובים,אמינות ומהימנות אישית, יכולת ייצוג בפני גורמים חיצוניים, 
 יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת ארגון, כושר הבעה בכתב ובע"פ.

 מופנה לגברים ונשים כאחד.המכתב נכתב בלשון זכר, אך 

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

ara.muni.il-http://www.arara/גב' היבה  (, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי
 .12:00, בשעה  20162.182. שלישימיום , עד ולא יאוחר  מזכירת מנכ"לית המועצה
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 עו"ד מודר יונס 

 ראש המועצה 


