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מכרז פנים/חוץ מס' 87/2019
האגף לשרותים חברתיים  -מחלקת נכויות ושיקום

דרוש/ה :עובד/ת סמך מקצועי/ת
תיאור התפקיד:
 קשר ישיר עם לקוחות מחלקת נכויות ושיקום בהתאם להנחיית והדרכת עו"ס מחלקת נכויות
 סיוע לעובדים סוציאליים בביצוע פעולות לטובת לקוחות המחלקה
 ליווי ,תמיכה ומיצוי זכויות של לקוחות המחלקה
 יציאה לביקורי בית וליווי לקוחות בפגישות במוסדות קהילתיים ,עפ"י הנחיית עו"ס
 רישום ,ריכוז ומעקב אחר ביצוע משימות
 ריכוז רשימות לקוחות ומקבלי סיוע על פי דרישת המחלקה
 עבודה מול הנהלת חשבונות ,פתיחת ספקים ,איסוף מסמכים וכל מה שנדרש במסגרת
הסיוע החומרי ללקוחות המחלקה
 איתור ובדיקת צרכים לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות ובודדים בהנחיית עו"ס משפחה
 שפור מצבן של אוכלוסיות המטופלות באמצעות הפעלת תכניות אישיות הנבנות בשיתוף פעולה
בין הלקוח לבין עו"ס מטפל
 כפיפות :למנהלת המחלקה ו/או לראש צוות
דרישות התפקיד:
תנאי סף:





השכלה תיכונית מלאה 12 ,שנות לימוד לפחות  -יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה

ניסיון אדמיניסטרטיבי מוכח הכולל עבודה שירותית ו/או עבודה מול גופים ממשלתיים
רישיון נהיגה בתוקף

כישורים ודרישות נוספות:
 ניסיון במיצוי זכויות  -יתרון
 תקשורת בינאישית מצוינת
 מענה סבלני ואדיב ,תודעה שרותית גבוהה
 יכולת עבודה עם תוכנת ניהול יידע ממוחשבת
 ידע בסיסי באופיס ( wordו Excel -לפחות )
 יכולת עבודה בצוות
 יכולת ארגון וסדר
 נכונות לעבודת שטח ויציאה מרובה מהמשרד
היקף משרה75% :
דרגה 6-8 :בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל
** המשרה מאוישת ע"י עובדת חברת כח אדם

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש,
רח' בן גוריון  22הרצליה ,בפקס  09-9529143או במייל* michrazim@herzliya.muni.il

עד ליום .06/06/2019
*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל  -במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,
יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ( בפקס /הגשה ידנית /באמצעות חשבון  emailאחר).

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים ,וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה

