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מכרז פנים/חוץ מס' 194/2017
אגף רווחה  -מחלקת פרט ומשפחה

דרוש/ה :עו"ס טיפול בנפגעות תקיפה מינית
תיאור התפקיד:









התערבות וטיפול פרטני בנשים נפגעות תקיפה מינית וניצול מיני.
התערבות וטיפול קבוצתי בנשים נפגעות תקיפה מינית.
טיפול בלקוחות עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע בהתאם למדיניות משרד העבודה
והרווחה ואגף רווחה.
שותפות בפעילות מניעה והסברה בקהילה.
ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע בקהילה.
ניהול רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
השתתפות בצוות טיפול בתחום אלימות במשפחה ( הדרכה וישיבות צוות ).
כפיפות :למנהלת המרכז לשלום המשפחה.

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.
 ניסיון טיפולי בתחום טיפול בנפגעות תקיפה מינית של  3שנים לפחות.
כישורים ודרישות נוספות:
 תואר שני בעבודה סוציאלית  -יתרון.
 הכשרה בתחום פגיעות מיניות וטראומה של יחסים -יתרון.
 ידע וניסיון בהנחיה קבוצתית  -יתרון.
 ידע וניסיון בעבודה טיפולית עם נשים נפגעות אלימות זוגית  -יתרון.
 יכולת עבודה בצוות.
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות אחה"צ והערב עפ"י צורך.
 נכונות בעתיד להגדלת משרה בתחום או בתחום טיפול נשים נפגעות אלימות.

היקף משרה50% :
כולל עבודה בשעות אחה"צ והערב לפחות פעם אחת בשבוע

דרוג :עו"ס מתח דרגות :רמה י"א עד ט'.

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
בן גוריון  22הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .11/12/2017
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב

משה פדלון
ראש העירייה

