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  ,    1977-לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז , 7)א(9בהתאם לסעיף 

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

 
 תכנית "נתיבים להורות"ריכוז לתפקיד עו"ס ממלאת מקום ל 100/2018משרה מס' 

 המחלקה לשירותים חברתיים היחידה:

 לתכנית "נתיבים להורות" מרכזת עו"ס  תיאור המשרה

דירוג ודרגת 
 המשרה

 ט-י"א  דירוג עו"סים

   משרה 66% היקף העסקה

 המנהלת למחלקה לשירותים חברתיים כפיפות

 .לביצוע מדיניות המשרד עפ"י הוראה זואחריות  - תיאור תפקיד:

 .שותף בבחירת כוח האדם של המסגרת -

 .ניהול של כלל הצוות הטיפולי   -

  .קיום ישיבות צוות משותפת לכלל המטפלים  -

 ניהול תקציב המרכז, כולל מעקב על קליטת השמות. -

מתן טיפולים פרטניים, משפחתיים או קבוצתיים עפ"י הצרכים של  -
 המשפחה.

אחריות כוללת, לבניית תוכניות טיפול, קיום ועדות הערכה, ומעקב  -
 אחר תוצאות הטיפול.

אחריות לקיום קשר שוטף עם שותפי תפקיד :עובדים מהמחלקה  -
לשירותים חברתיים, שירותים רלוונטיים בקהילה )חינוך, בריאות 

 וכ"ו (

משתתף בוועדות לתכנון טיפול והערכה במחלקה לשירותים  -
 מעביר את החומר הנדרשחברתיים ו

 אחריות כוללת לביצוע תהליכי התערבות במכרז. -

אחראי על תהליכי תיעוד והערכה של התוכניות הטיפוליות )כולל  -
 מילוי שאלוני רף קהילה(

 אחריות לריכוז נתונים   -

 

 תנאי סף:

 : השכלה

 עובד סוציאלי   -

 הסוציאלייםרישום בפנקס העובדים  -

 נסיון מקצועי: 

 נפשות. 20סגרת של שנים למ 3לפחות  בעל ותק של -

 . נפשות 40שנים למסגרת של  5בעל ותק של לפחות  -

 דרישות נוספות:

 עברית ברמה סבירה -שפות 

 היכרות עם תוכנת  -יישומי מחשבOFFICE 
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 היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק  -רישום פלילי
-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,תשס"א

2001. 

מאפייני העשייה 
הייחודיים 

 בתפקיד:

 בעל ניסיון טיפולי בתחום טיפול בילדים ומשפחות בסיכון -

 בעל ניסיון עם אוכלוסיית היעד עפ"י גיל הילדים -

 יכולת לריכוז צוות -

 .נכונות לעבודה בשעות גמישות -

 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' היבה  (, בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי
 .14:00, בשעה 26/02/2018שני  מיום, עד ולא יאוחר  מזכירת מנכ"לית המועצה

 
  

            
                                                                                      

 בכבוד,                                                                                   
 עו"ד מודר יונס                                                                                                             

 ראש המועצה                                                                                                             
 


