מכרז פנימי -עובד/ת סוציאלי לתחום אלימות
במשפחה
מועצה מקומית בועיינה נוגידאת מודיעה בזאת על רצונה לקבלת בקשות למועמדות לתפקיד עו"ס לתחום אלימות
במשפחה כדלקמן-:
1

היחידה
תואר המשרה
דרגת המשרה ודירוגה
היקף המשרה
סוג המכרז

תיאור תפקיד :

תנאי סף :

המחלקה לשירותים חברתיים .
עובד סוציאלי לתחום האלימות במשפחה.
לפי דרוג לעובדים סוציאליים
75%
פנימי
 אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בניהמשפחה כולל ילדים נפגעים וחשופים
 ריכוז המומחיות והטיפול בגברים במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה. זיהוי ,איתור ליישוג של בעיות האלימות במשפחה. קליטת הפניות מכל השירותים :רווחה ,משטרה ,עצמיות ועוד. אבחון והערכת מסוכנות במצב חירום ובשגרה ובניית תכני הגנה. התערבות חד פעמית וקצרות טווח כגון :יעוץ ארגוני ומיצוי זכויות ללקוח בתחוםהאלימות במשפחה.
 בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים ,משימותלביצוע ותוצאות רצויות ובשיתוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות.
 הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה. טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום אלימות גברים ,בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאםלתוצאת ההתערבות של עו"ס המשפחה.
 ייזום פעולות מניעה והסברה ברמה העירונית והיישובית  ,בשיתוף המחלקה לעבודהקהילתית במקומות המתאימים.
 הקמת ועדות התייעצות הנוגעים לטיפול במשפחה המטופלת במרכז משולבות עםגורמים נוספים מטפלים במשפחה  ,בהתאם לצורך ולתוכנית ההתערבות.
 ייזום והשתתפות בפורמים ברמה העירונית /יישובית בנושא אלימות במשפחה.תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה.השכלה ודרישות מקצועיות
 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 רצוי הכשרה לטיפול באלימות במשפחה בהתמחות בטיפול בגברים בבית
הספר המרכזי במסגרת מתווה הצמיחה לעובדים סוציאליים באלימות
במשפחה.
כישורים הכרחיים:
יחסי אנוש מצוינים ויכולת לעבודה מערכתית.
יכולת ארגונית וניסיון בניהול פרויקטים.
דרישות מיוחדות :נדרשת יכולת לעבוד גם אח"צ ובערב.
דרישות נוספות
 שפות –עברית ברמה גבוהה
 יישומי מחשב-היכרות עם תוכנות ה.OFFICE-
 קורות חיים.
למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

מנהלה

מועד פרסום המכרז 16.9.2019

הערה
א .הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלא תצורפנה תעודות לא תעננה
ותידחינה על הסף.
ב .כל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
ג .הגשת מועמדות בצירוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ואישורים על ניסיון
קודם ,יש להגיש עד לתאריך _ _26.9.2019בשעה  15:00במחלקת כ"א במועצה מקומית
בועיינה-נוג'ידאת.
טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות אצל מנהלת משאבי אנוש.
איש הקשר לעניין מכרז זה הינו :גב' סוריה נוג'ידאת ,טלפון . 04-6730078
בכבוד רב,
מוניר חמודה
ראש המועצה המקומית

