פרסום משרת מ.מ .עובד/ת סוציאלי לנוער וצעירים
מועצה מקומית בועיינה נוגידאת מודיעה בזאת על רצונה לקבלת בקשות למועמדות לתפקיד מ.מ .עו"ס נוער
וצעירים כדלקמן-:
היחידה
תואר המשרה

המחלקה לשירותים חברתיים .
מ.מ .עובד סוציאלי לנוער וצעירים לתקופה של  3חודשים

דרגת המשרה ודירוגה
היקף המשרה

לפי דירוג עובדים סוציאליים.
 . 66%משרת עו"ס נוער וצעירים במ.ט.ל .תקציב פרויקטאלי .

תיאור תפקיד :

)1מרכז ומלווה פרויקטים בתחום הנוער בעיר ומדריך צוות.
)2אחראי על איתור ויצירת קשר עם נערים הנמצאים במצבי משבר ומצוקה.
)3מטפל בנערים פרטנית ו/או קבוצתית במטרה לשפר את תפקודם ,משפחתי וחברתי.
) 4מקיים קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה
,הכל בהתאם לצרכי הנער.
)5מקיים קשר עם משפחת הנער.
)6במידה הצורך ,מפנה את הנער למסגרת חוץ ביתית ושומר על הקשר עם הנער ,עם
משפחתו ועם המסגרת אליה הופנה.
)7מאתר צרכים ובעיות בקהילה הנוגעות לאוכלוסיית היעד.
)8מייעץ לבעלי תפקידים וגורמים בקהילה המקיימים קשר עם נערים.
)9אחראי על איתור וטיפול נערים בסיכון.
השכלה ודרישות מקצועיות

תנאי סף :

)1
)2
)3
)4
)5

עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית-עדיפות לבעלי תואר שני.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
מינימום שנתיים ניסיון בעבודה סוציאלית.
עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום גיל ההתבגרות.
המתקבלים לתפקיד יחויבו לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים לתפקיד.

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.

כפיפות :

למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

מנהלה

המשרה ממלא מקום לשלשה חודשים
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 _ _28.2.2021בשעה  15:00במחלקת משאבי אנוש
במועצה מקומית בועיינה-נוג'ידאת.
טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות אצל רכזת משאבי אנוש.
איש הקשר לעניין מכרז זה הינו :גב' מרוות חמודה ,טלפון .04-6730522

בכבוד רב,
מוניר חמודה
ראש המועצה המקומית

