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 מחלקת משאבי קהילה -האגף לשירותים חברתיים 
 

 

  דרוש/ה: עו"ס תעסוקתי/ת
 
 

 : מנהלת המחלקה למשאבי קהילה כפיפות
 
 

 תיאור התפקיד:
קידום השתלבותם של אוכלוסיות רווחה בשוק העבודה, באמצעות חיזוק המסוגלות האישית והעצמת 

 כוחותיהם ומשאביהם האישיים והמשפחתיים.

 ני בקונטקסט משפחתי ממוקד תעסוקהליווי פרט 

  כוחות ואפשרויותאיתור צרכים ועריכת אבחון מעמיק של חסמים מול 

  ביצוע התערבות טיפולית ממוקדת תעסוקה אל מול משפחות ויחידים בעלי חסמים מורכבים ומדדים
 מוכים מבחינת המסוגלות התעסוקתיתנ

 שותפת עם עו"ס המשפחהית ובנית תכנית התערבות מטעבודה סינרג 

 הפניה למיצוי זכויות ממוקד במידת הצורך 

  יום אחד לפחות() בשעות אחה"צגם נדרשת עבודה 
 

 
 

 דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף:

 תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה 
, או של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 1958 -להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 סוציאלית של מוסד כאמורלחוק האמור, או שהוא בעל תואר אחר בעבודה  א28
 או

  תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה גבוהה ללימודי עבודה 
 לישראל סוציאלית מחוץ 

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

  )יתרון -ניסיון של שנה אחת לפחות בטיפול פרטני )כעו"ס 

  יתרון -התעסוקה  וניסיון בתחוםהכרות 

  יםמצויניחסי אנוש 

 יכולת להוביל תהליכי שינוי 

 יכולת עבודה בצוות רב מקצועי 

 יכולת ונכונות לעבודה גם בשעות אחה"צ 
 

 50% היקף משרה:
 תקציבקצוב, המשך העסקה מותנה ב המשרה מוגבלת בזמן

  

 ט'  -י"א  דרגה: עו"ס דרוג:
 

 מקום במילוי**המשרה מאוישת ע"י עובדת עירייה 



 

 
 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 

  michrazim@herzliya.muni.il או במייל* 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 
 .18/02/2021עד ליום 

 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  

 
 לא תיענינה. הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים

 
 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.

 
 

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

 

 רב בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון           
 ראש העירייה          
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