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מכרז פנים/חוץ מס' 197/2018
אגף רווחה  -מחלקת משפחות בהתמחות ילד ונוער

דרוש/ה :עו"ס תכנית "מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון" ביחידת נוער,
צעירות וצעירים (נוצ"ץ)
תיאור התפקיד:
התכנית עוסקת בליווי רגשי ותעסוקתי של צעירים/ות במצבי סיכון.
התהליך כולל:
 איתור ויצירת קשר עם צעירים/ות במצבי סיכון.
 טיפול בצעירות וצעירים פרטני ו/או קבוצתי להעצמה ולחיזוק כוחותיהם להתמודדות
עם בעיות ולחצים באמצעות שיחות ,ביקורי בית ,הפנייה וליווי למסגרות ושירותים רלוונטיים
בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה ואגף הרווחה.
 טיפול בצעירים/ות במיקוד של תעסוקה :אימון תעסוקתי אישי ,סיוע בהשתלבות
בלימודים /הכשרה מקצועית ,השמה בעבודה ,פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה
במידת הצורך ,תיווך למענים תעסוקתיים קיימים ,פיתוח קשרי מעסיקים.
 רכז/ת התוכנית מהווה כתובת מקצועית להתייעצות בנושא תעסוקה עבור גורמים אחרים
ביישוב המלווים צעירים/ות במצבי סיכון.
 ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובפגישות הדרכה קבועות.
 העבודה מתבצעת בשעות עבודה מפוצלות.
 כפיפות :לרכזת יחידת נוער צעירות וצעירים.
דרישות התפקיד:
 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.



התחייבות לעבור קורסים והשתלמויות הקשורים בתפקיד.
השתתפות בקורסים ובהשתלמויות הנ"ל ועמידה בכל החובות מהווים תנאי להמשך העסקת
העובד/ת כעו"ס יחידת נוצ"ץ.



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 בני נוער ו/או צעירות וצעירים  -יתרון
 ניסיון בשילוב תעסוקתי ו/או עבודה מול מעסיקים -יתרון
 יכולת עבודה בצוות.
 יכולת ונכונות לעבודה בשעות מפוצלות ולא שגרתיות.
היקף המשרה 50% :
הדרגה :דרוג עו"ס מתח דרגות :רמה י"א  -ט'

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות
לאגף משאבי אנוש ,רח' בן גוריון  22הרצליה פקס michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
עד ליום .19/11/2018
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 נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה

