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מכרז פנים/חוץ מס' 13/2019
אגף החינוך  -תיכון ניסויי טכנולוגי "דור"

דרוש/ה :עו"ס תיכון ניסויי טכנולוגי "דור"
תיאור התפקיד:
 יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם גורמי חוץ לצורך טיפול וסיוע לתלמידי ביה"ס  -אגף הרווחה,
שרות המבחן ,רשויות צה"ל ומטפלים אחרים
 הדרכה וליווי צוות ביה"ס  -מתן תמיכה רגשית ומקצועית אינטנסיבית במסגרות קבוצתיות ובעבודה
פרטנית במטרה לאפשר ולשפר עבודתם החינוכית עם תלמידי ביה"ס
 תכנית השתלמות עבור צוות ביה"ס והנחייתה  -שותפות בבניית תכנית ההשתלמות ,פיתוח תכני
ההשתלמות והנחייתה בשיתוף עם אנשי טיפול מרכזיים נוספים
 טיפול במצבי חירום  -השתתפות בדיונים וטיפול במצבי חירום של תלמידי ביה"ס
 הנחיית קבוצות טיפוליות מגוונות עבור תלמידי ביה"ס לאורך כל שנות הלימודים בתיכון,
שותפות בהנחיית הקבוצות הטיפוליות תוך הפעלת אמצעים מגוונים כגון :טיפול באומנות ,מוסיקה,
משחק ,שיחה
 טיפול פרטני בתלמידים  -עבודה לצד צוות טיפולי מגוון המתמחה בטיפול בנוער (מטפלים באומנות,
מוסיקה ,)CBT ,שותפות בהחלטות לגבי טיפול בנערים ובנערות ומתן טיפול פרטני לפי צרכי התלמידים
 סיוע והדרכת הורים המעוניינים לשפר את הקשר בינם לבין בנם/בתם ,ייזום ויצירת קשר עם הורים
בעלי מעורבות נמוכה ועריכת ביקורי בית עפ"י צורך והכל בכדי לסייע לתלמידים המשך התפתחות
תקין במסלול חייהם
 קבלת הדרכה חיצונית מגורמים מקצועיים
 כפיפות ניהולית :מנהל ביה"ס

דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה
להשכלה גבוהה ,תשי"ח  ,1958 -או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור
בסעיף 28א לחוק האמור ,או שהוא בעל תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד כאמור
או
תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה
סוציאלית מחוץ לישראל


רישום בפנקס העובדים הסוציאליים



העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א 2001 -

כישורים ודרישות נוספות:
 ניסיון בעבודה עם נוער וצעירים בסיכון  -יתרון
 יכולת עבודה בצוות רב מקצועי המשלב מקצועות טיפול ואנשי חינוך
 יכולת מתן ליווי מקצועי והדרכה לאנשי מקצועות החינוך בתחום הטיפול בנוער בסיכון
 הכרות טובה עם גורמי חוץ ואופן פעולתם ויכולת לשתף פעולה עם הגורמים במקרים מורכבים.
 עברית ברמה גבוהה ,יכולת הבעה טובה בכתב ובע"פ
 יכולת מתן טיפול פרטני וקבוצתי לבני נוער שלחלקם התנהגויות מאתגרות
 יכולת הדרכת הורים ובני נוער
 יוזמה ויכולת פיתוח כלים לתמיכה טיפולית לנוער בסיכון ,בסביבה חינוכית
היקף משרה75% :
הדרוג :דרוג עו"ס מתח דרגות :י"א  -ט'

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 .04/02/2019
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,

משה פדלון
ראש העירייה

