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 11/2020מס'  לאיוש משרות  פומבימכרז 

 פרסום חוזר 

      

תוכנית     עובד סוציאלי כוללני  ג'ן מודיעה בזה על משרה פנויה של-המועצה המקומית בית

 ות  נתיבים להור תוכנית  –

      0%10:    אחוז המשרה

 ט(   –:  עובדים סוציאליים ) י"א  דירוג

 ראש צוות  חלקה/מדריך כפיפות ל: מנהל המ

 

 תאור התפקיד: 

נתונים ביחס  מטפל בתו  - הפונה ומרכז  שבים הפונים לשירותי הרווחה, מראיין את 

הסוציו הנדרשים  -לרקע  נוספים,  ופרטים  וחברתי  משפחתי  רקע  שלו,  אקונומי 

 לאבחון הבעיה ולתכנון הטיפול בה.

ל - המסוילומד  להתנהגותו  הגורמים  את  ומאהכיר  מהטופל  של  הסיבו מת  את  ת  תר 

הסתגל על  המקשות  ה למגבלותיו  הנוגעים ותו  הספציפיים  הצרכים  ואת  חברתית, 

 למטופל/משפחתו. 

 משתדל ליצור אצל הפונה יחס של אמון, להקשיב לו ולדובבו.  -

מנהל רישום דוחות סוציאליים של שלבי מהלך הטיפול בנזקק, ובכלל זה יעדים,   -

 דרכי טיפול, מטרות ולוח זמנים לביצוע.

התמחו - אפשריים:  תחומי  בית  טיפול  בקשיש,  ובנוער,  טיפול  וסמים,  לד  אלכוהול 

טיפול במשפחה, ייעוץ לחיי נישואין, טיפול במפגר, טיפול בנכה, בנערה במצוקה  

 ועוד. 

 דרישות התפקיד: 

 ( . .B.A:  תואר ראשון בעבודה סוציאלית )  השכלה -

 שנים לפחות   3ה סוציאלית במשך מוכח בעבודנסיון :  נסיון מקצועי -

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.  -

יחסים בינאישייםכישורים אישיים - ומהימנות אישית, כושר התבטאות  :  , אמינות 

 בכתב ובע"פ, כושר התמדה, עירנות ודריכות, כושר למידה. 

 :  דרישות תפקיד מיוחדות  -

, יכולת  נות לעזור לזולת(, יכולת הקשבה ונכו, עברית ואנגליתידיעת שפות )ערבית

 . בשעות בלתי שגרתיות ולהיות נגיש וזמין לאוכלוסיית היעדלעבוד 

 

את המועמדות בצירוף קורות חיים וכל התעודות והמסמכים המעידים על נסיון וכישורים, 

ליום   עד  המועצה  למזכירת  להגיש  ורק  בצהרים     0021:   שעה    15/2/2021יש  אך   ,

 .  jann.muni.il-itmankal@be באמצעות מייל 

המעידים על כל האישורים  רף את  יצלא  שאו  /ומועמד שאינו עומד בדרישות התפקיד  

 לא יוזמן לראיון. תנאי הסף, 

תקציב תלוית  משרה  הינה  המשרה  כי  העברת    לציין  בהמשך  תלוי  ההעסקה  והמשך 

 מועצה התקציב ל

 וגברים כאחד.   סם בלשון זכר והוא מופנה לנשיםהנוסח פור 

 

 בכבוד  רב                   

 ד ראדי נג'ם  עו"                             

 אש המועצה המקומית   ר                                           
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