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 מכרז חיצוני לתפקיד עובד/ת סוציאלית

 מכרז מס' 5/2017

 השירותים החברתיים היחידה:

 עובד סוציאלי תואר המשרה:

 ט-יאדרגות  עו"סדירוג  דרגת המשרה ודירוגה:

 50% היקף העסקה:

 חיצוני. סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

 תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי  מטפל בלקוחות במטרה לשפר

טיפול אישי ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, ע"י ייעוץ, 

 מקצוע.ע"פ השיטות והמיומנויות המקובלת ב

  פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים

 חברתיים.

  מפקח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום

 שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות הנ"ל.

  משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות

 ילתיות.אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקה

 לצורך איתור וטיפול. שים ושיחות עם הלקוחותגמקיים מפ 

  מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת

 המשכיות הטיפול.

  נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני

 הממונים עליו.

 תב מנהל רישום ומעקב אחר תכניות טיפוליות ומדווח לממונים בכ

ובעל פה כנדרש. מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה, מתחיל ומסיים 

 טיפולים בצורה מבוקרת.

 .משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו 

 .מפעיל חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי הטיפול 

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות

מי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או דבעל תואר אק

ה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל, במקצועות שקיבל הכרה מהמחלק

 הבאים: עבודה סוציאלית.

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.



 דרישות ניסיון

 לא נדרש. –מקצועי ניסיון 

 לא נדרש. –ניסיון ניהולי 

 דרישות נוספות

 עברית ברמה גבוהה. -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב-OFFICE. 

מאפייני העשייה 

 הייחודיים בתפקיד:

   ,עבודה עם אוכלוסיות מגוונות ותחומים שונים ברווחת הפרט

 המשפחה והקהילה.

  גמישות באופן העבודה ובשעות העבודה הכוללות שעות עבודה

 אחה"צ וערב ע"פ צרכי השטח המשתנים.

 ביקורי בית. עריכת 

 מנהל/ת השירותים החברתיים. כפיפות:

 מינהלה:

 

 25/6/2017מועד פרסום המכרז: 

 12/7/2017 : יוםבקשות למכרז יש להגיש עד 

טופס הגשת מועמדות למכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה או באמצעות 

או ניתן להורידו מאתר  02-6293120זכירות המועצה בטלפון מייל/פקס ממ

 www.har-adar.muni.ilהאינטרנט של המועצה: 

קורות חיים, מקומות עבודה קודמים, המלצות,  –להגשת המועמדות לצרף 

תעודות על השכלה/השתלמויות, וצילומים מתעודת זהות ומתעודת 

 שחרור/שרות לאומי.

, 02-6293131איש הקשר לעניין מכרז זה הינו: הגב' יסמין עוגן, טלפון: _

 adar.muni.il-jasmin@harדוא"ל: 

 

 

 

 

 

 

 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד

 

 -על החתום

 

 פיליפוביץחן 

 ראש הרשות

__________ 

mailto:jasmin@har-adar.muni.il

