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מספרנו:

הארכת מועד הגשת מועמדות
למכרז פנים/חוץ מס'  26/2015לתפקידים:
 .1עו"ס לתחום פרט ומשפחה
 .2עו"ס לתחום חוק הנוער טיפול והשגחה
המועד להגשת מועמדות לתפקידים המצויינים לעיל במכרז שבנדון נדחה לתאריך
עד ליום .03/05/2015
אין שינוי בתיאור ודרישות התפקיד.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי
אנוש ,רח' סוקולוב  11הרצליה פקס . michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
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מספרנו:
מכרז פנים/חוץ מס' 26/2015
אגף החינוך והרווחה
מח' שירותי רווחה וקהילה
דרושים/ות :

 .1עו"ס לתחום פרט משפחה
 .2עו"ס לתחום חוק הנוער טיפול והשגחה
תיאור התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בניית תוכניות טיפול ויישומן לרבות תוכניות לאור החוק ובמסגרת החוק לילד ולמשפחתו.
עבודה מול בתי משפט ,גורמי אכיפת החוק וכתיבת תסקירים ,טיפול פרטני וקבוצתי.
טיפול בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי  ,ע"י יעוץ  ,טיפול ישיר ועקיף
והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים ,עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע .הכל בהתאם
למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
פתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות
היעד של מוסדות אלה )שלוחה(.
שפור מצבן של אוכלוסיות המטופלות באמצעות הפעלת תכניות אישיות ,משפחתיות ,קבוצתיות
וקהילתיות.
קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
קיום קשר עם לקוחות במוסדות ועריכת ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
נקיטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונים.
הפעלה ,הדרכה והנחיית עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים.
ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
השתתפות בוועדות ובדיונים ,בהתאם להנחיות הממונים

דרישות התפקיד :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תעודת בוגר בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמאי מוכר.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים – חובה.
ניסיון בעבודה ,או בהכשרה במחלקת רווחה -חובה.
ניסיון קודם בתחום הטיפול במשפחות נוער וילדים בסיכון-חובה.
יכולת לעבודה טיפולית/סמכותית-חובה.
מינוי לחוק נוער – יתרון.
יכולת לעבודה בתנאי לחץ.
נכונות לצאת לקורס הכשרה לעוס"ים לפי חוק הנוער.
יכולת עבודה בצוות.

היקפי המשרות .80% :
הדרגה:
דרוג עו"ס ,מתח דרגות :רמה י"א עד ט'.
א .עו"ס משפחה -
ב .עו"ס עם מינוי לחוק נוער – דרוג עו"ס ,מתח דרגות :רמה ט עד ז'.
ג .עו"ס חוק נוער ללא מינוי  -דרוג עו"ס ,מתח דרגות :רמה י"א עד ט'.
כפיפות למדריך ראש צוות.

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום . 10/04/2015
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה

