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  המקומית עין קניה מכריזה המועצה , ('א)  על פי צו המועצות המקומיות
 -: על משרה פנויה כדלקמן 

 (פנימי) 7102/10' מכרז מס
 

, דים שנקבעו על ידי משרד הפניםיהגדרות תפקיד שבדף זה באות להוסיף על הגדרות התפק
 .ואינן גורעות מהן משרד הרווחה 

 
 

 כוללני עובד סוציאלי  :תאור התפקיד
 

 05%    :שיעור המשרה
 

 A.Bס "עו   :מטח הדרגות
 

 :תואר התפקיד
 עובד סוציאלי כוללני

 
 :תיאור התפקיד

 
מראיין את הפונה ומרכז נתונים ביחס לרקע , מטפל בתושבים הפונים לשירותי הרווחה -

הנדרשים לאבחון הבעיה , רקע משפחתי וחברתי ופרטים נוספים, הסוציואקונומי שלו
 .ון הטיפול בהולתכנ

 
לומד להכיר את הגורמים להתנהגותו המסוימת של המטופל ומאתר את הסיבות  -

ואת הצרכים הספציפיים הנוגעים , המקשות על הסתגלותו החברתית, למגבלותיו
 .משפחתו/ למטופל

 
 .להקשיב לו ולדובבו, משתדל לייצור אצל הפונה יחס של אמון -

 
דרכי , ובכלל זה יעדים, י מהלך הטיפול בנזקקחות סוציאליים של שלב"מנהל רישום דו -

 .מטרות ולוח זמנים לביצוע, טיפול

 
טיפול , ואלכוהול וסמים, טיפול בילד ובנוער, טיפול בקשיש: תחומי התמחות אפשריים -

 .בנערה במצוקה ועוד, טיפול בנכה, טיפול במפגר, ייעוץ לחיי נישואין, במשפחה
 
 

 :דרישות התפקיד
 

 (.B.A)ון בעבודה סוציאלית תואר ראש :השכלה -



הגדרת תפקיד למשרת עובד סוציאלי

 

 .רישום בפנקס העבדים הסוציאליים -
 2ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כעובד סוציאלי במוסד ציבורי מוכר במשך  :ניסיון מקצועי -

 .שנים לפחות

 
כושר התבטאות בכתב , אמינות ומהימנות אישית, יחסיים בינאישיים :כישורים אישיים -

 .כושר למידה, עירנות ודריכות, כושר התמדה, פ"ובע

 
יכולת הקשבה ונכונות , (עברית, ערבית, אנגלית)ידיעת שפות  :דרישות תפקיד מיוחדות -

 .לעזור לזולת
 

וכן תהליך , אשוניהמועצה שומרת על האפשרות לערוך תהליך מיון ר :סינון ומיון -
י גורם הערכה מקצועי שימונה על ידה במידת "הערכה של המועמדים ע

הערכת  הגורם המקצועי תשמש כאחד השיקולים להערכת . הצורך 
 .המועמדים

 
 .מועמדים מתאימים  יוזמנו לועדת בחינה על פי הדין

 
המעידים על הוכחת נסיון מקצועי ומסמכים , המלצות, הצעות מועמדות בצירוף תעודות

הכישורים הנדרשים יש להגיש במשרדי המועצה המקומית בכפר עין קניה או לשלוח  בדואר 
מוגרבי חסן מזכיר :  לידי 07017כפר עין קניה  071. ד.מועצה מקומית עין קניה ת: לכתובת

  71/12/7102:   המועצה עד לתאריך 
 

 .הצעת העבודה הנה לגברים ולנשים כאחד
 

,      מועצה מקומית עין קניה, לפנות למזכיר המועצה חסן מוגרבי: ובירוריםלהגשת מועמדות 
 .10:55עד  12:55מהשעה  50-0531805

 
 

 מועדאד זהר אלדין  
    

 ראש המועצה       
 


