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 קהילה משאבי מחלקת -לשירותים חברתיים  האגף

 

 

 התנהלות כלכלית נכונה בתחום אחראי/ת נושאדרוש/ה: 
 

 קהילה משאבי מחלקת מנהלת: כפיפות

 
 : תיאור התפקיד

  משלב ההכרה ועד לכיסוי החובהמצויים בחובות,  לקוחותכלכלי של השיקום ליווי פרטני בתהליך ה •

 אבחון לצורך הערכת התנהלות הלקוח בתהליך •

 חיזוק המסוגלות האישית והקניית כלים לשינוי התנהגות , על חסמים סיוע בהתגברות •

 מתן כלים להתנהלות כלכלית עצמאית •

 עבודה מול הגופים המשפטיים והכלכליים הקשורים לתהליך הסדר החוב •

 בתחום התנהלות כלכלית פרויקטיםריכוז  •

 בשעות אחה"צ )יום אחד בשבוע, גמיש(גם עבודה  •
 

 :דרישות התפקיד
 

 תנאי סף:

 אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת  תואר אקדמי מושלם •
 תארים אקדמאיים מחו"ל

 או
 השכלה תורנית*

 או
  לחוק ההנדסאים 39הנדסאי/טכנאי רשום )רשום בפנקס ההנדסאים/טכנאים( בהתאם לסעיף  
 2012 -והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  
 

 :ודרישות נוספיםכישורים 

 התחייבות לצאת לקורסים ו/או הכשרות בתחום התפקיד •

 יתרון -תואר בעבודה סוציאלית ו/או בתחומי מדעי החברה  •

 יתרון -ידע וניסיון בתחום  •

 יכולת למידה מהירה ולמידת מתודות חדשות בתחום •

 פרויקטיםיכולת הובלת תהליכי שינוי וריכוז  •

 וארגון כישורי סדר, יכולת עבודה עצמאית •

 יכולות עבודה בסביבה טכנולוגית •

 יכולת עבודה עם מתנדבים ,מצויניםיחסי אנוש  •

 תודעת שירות גבוהה •

 נכונות לעבוד יום בשבוע אחר הצהרייםיכולת ו •
 
 



 

 

 
 

 100% היקף משרה:
 בשעות אחה"צ  -יום עבודה אחד בשבוע )גמיש( 

  

 או בדרוג מקביל בדרוג המח"ר 39-37 גה:דר

 

 
 יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה  

 הרצליה,  22ו/או אישורי העסקה ו/או מסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 
 .31/01/2022עד ליום  michrazim@herzliya.muni.il ¹או במייל 9529143-09בפקס 

 
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ¹

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

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

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי 
 הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

 למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת. תינתן עדיפות
 

 

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.לעבודה מותנית באישור 

 
 

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

 ,רב בכבוד          
 
 
 
 משה פדלון            

 העירייה ראש 
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