
 

  

   תפקידים  202018/מכרז פנימי מספר 

  ואזרחים ותיקים  עו"ס משפחתילתפקיד 

  

   המחלקה לשירותים חברתיים/מחלקת הרווחה  :היחידה
  )ואזרחים ותיקים עובד/ת סוציאלי (עו"ס משפחתי  תואר המשרה
דרגת המשרה 

  ודירוגה
  דירוג עו"סים

  עו"ס אזרחים ותיקים) 50%עו"ס משפחתי,  33%המשרה ,(     % 83    עסקהההיקף 
  פומבי  :סוג מכרז

  :תיאור תפקיד

  
  :תישפחעו"ס מ
  טיפול, סיוע ותמיכה בפונים ברשות המקומית במטרה לשפר את תפקודם

והפנייה האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף 
למוסדות ושירותים רלוונטיים, ע"פ השיטות והמיומנויות המקובלות 

  במקצוע.
  אחריות לספק עזרה למשפחות ואנשים נזקקים, תיווך בין גורמים שונים

  במטרה לשפר את הרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
 עליו הממונים בפני ציגםולה בקהילה וצרכים בעיות לאיתור יוזמה נוקט.  
 ומתנדבים מקצועיים סמך עובדי מדריך  .  
 עלי הממונים להנחיות בהתאם, בדיונים, בוועדות משתתף  

  
  עו"ס אזרחים ותיקים: 

  מטפל באזרחים ותיקים במטרה לשפר תפקודם האישי המשפחתי
והחברתי, על ידי ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות ושירותים 

  ובלות במקצוע. רלבנטיים עפ"י השיטות והמיומנויות המק
  פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים

  חברתיים.
  מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה, למען קידום שרותי

  המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה).
 ,משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות 

  משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 .מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול  
  מקיים קשר עם הלקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת

  המשכיות הטיפול.
  נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני

  הממונים עליו.
 מקצועיים ומתנדבים (לאחר שקיבל -מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך

  הכשרה מתאימה לכך).
  מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה.  מתחיל ומסיים טיפולים בצורה

  מבוקרת.
  מנהל רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב

  ובעל פה, כנדרש.
 .משתתף בוועדות בדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו  
 קנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.מפעיל חוקים ות  
  חבר פעיל בצוות השכונתי או במדור לאזרחים ותיקים, כולל בקביעת

  סדרי עדיפויות בצוות או במדור, ושותף באחריות הכוללת לאוכלוסייה.
  



 

  :תנאי סף

  
  השכלה ודרישות מקצועיות

 סוציאלית.העבודה הלפחות) בתחום  B.Aהשכלה אקדמאית מלאה (  .א
 (בדבר היעדר רישום פלילי)תעודת יושר   .ב
 מבחני כשירות תקופתיים/ ידע מקצועי עדכני  .ג
  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים   .ד

  עברית ואנגלית ברמה גבוהה .שפת אם, ערבית  –שפות 
 נסיעות בתפקיד וייצוג בפורמים מקצועיים.בשעות עבודה גמישות , 
 היכרות עם תוכנות ה ידע וניסיון בסביבת מחשב,  -יישומי מחשב-  OFFICE  
  היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש  עמה קלון. –רישום פלילי  

  כישורים אישיים

  תכונות אישיות; אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יוזמה
ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר 

 שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.למידה, מרץ ופעלתנות, 
 עבודה בשעות לא שגרתיות.

  תכונות ניהול, ארגון ותקשורת בינאישית טובה, יכולת קבלת החלטות כושר
ניהול עובדים והנעתם, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת 

סים תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יח
  בינאישיים, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים.

התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת    מצבי תפקיד
  פתרון בעיות.  

  
 כפיפות

 מנהל מחלקה/מנהלה  
 הרווחהעל ידי משרד  מונחה מקצועית. 

  מנהלה

  
בלערוך תהליך מיון ראשוני, וכן המועצה שומרת על האפשרות  סינון ומיון :

תהליך הערכה של המועמדים ע"י גורם הערכה מקצועי שימונה על ידה במידת 
  הצורך. הערכת הגורם המקצועי תשמש כאחד השיקולים להערכת המועמדים.

  
  

  .2020 באוגוסט 30  :מועד פרסום המכרז
  

  חמישיעד יום:          ליד גזברית המועצה בקשות למכרז יש להגיש במסירה ידנית 
   2020  בספטמבר 24ה 
  

  טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית 
  

מזכירות המועצה או להוריד מאתר  מבנה המועצה המקומית עין קניה  בכתובת
  .einknia.comהאינטרנט של המועצה   

  
   רולן עזאם גזברית המועצהאיש הקשר לעניין מכרז זה הינו גב' 

  
   6981350-04 טלפון

  
  מועמדויות בדואר או בדואר אלקטרוני לא יתקבלו.

 
  ואיל מוגרבי   
  ראש המועצה  

  

  
  הבהרה מגדרית:

  
  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

  
  


