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 אגף משאבי אנוש



 26/2017מכרז פומבי מס' 
  –מלווה צעירים במסגרת תכנית יתד עובד/ת סוציאלי/ת לתפקיד 

 התכנית הלאומית לצעירים וצעירות במצבי סיכון
 

  התפקיד:תאור 
עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון הינו הגורם המקצועי האחראי להוביל את נושא 

 העבודה עם צעירים במצבי סיכון ברשות:
 ומתן ליווי פרטני מתמשך וקבוע. , אינטייק )פתיחת תיק(במצבי סיכוןשל צעירים * אחראי/ת על איתור 

 .כנית פעולה אישיתשל ת משותפת ה* אחראי/ת לבניי
 , ופנייה לגורמים שונים.דרשים* מהווה סנגור ומתווך לשירותים שונים נ

 .של הצעירים * אחראי/ת למתן סיוע בנקודות משבר
 * פועל/ת להעלאת המודעות לנושא הצעירים בכלל וצעירים במצבי סיכון בפרט.

 צעירים במצבי סיכון.* תכלול המערך היישובי ופיתוח מכלול המענים והשירותים למען 
 * פועל/ת לגיוס והפעלת מתנדבים ומנטורים לצעירים במצבי סיכון.

 * אחראי/ת להובלה מקצועית והפצת ידע בנושא צעירים במצבי סיכון.
 

 :דרישות התפקיד
 השכלה:

 לבעלי תואר שני בעבודה יתרון  ,ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה דה סוציאליתבו* תואר בע
 סוציאלית.  

 .* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 

 כישורים אישיים:
יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה, יכולת עבודה בצוות, יכולת התמודדות במצבי לחץ, אסרטיביות, 

 ., ראייה חברתית וקהילתית כוללתיוזמה, תקשורת טובה, יחס אדיב, יחסי אנוש טובים
 

 ניסיון:
 שנתיים בעבודה סוציאלית עם צעירים ו/או בני נוער ו/או משפחות צעירות. * ידע וניסיון של

 * ניסיון ויכולת הובלה, הנעה והפעלה של מיזמים מורכבים ורבי שותפים.
 יתרון. –* ניסיון בעבודה חברתית מבוססת נתונים ובשימוש במערכות מידע 

 
 : מיוחדותדרישות 

 עבודה בשעות לא שגרתיות. *
 לעבודה בשעות משתנות.* גמישות 

 * בעל/ת יכולת נגישות טלפונית ופיזית.
 .* בעל/ת יכולת לקבלה והכלה של מצבי סיכון קשים ומצבי חיים מורכבים

 * ראייה מערכתית ויכולת עבודה עם ממשקים מרובים.
 

 אגף הרווחה. תמנהל: כפיפות מנהלית
 ז'(. –)ט'  : דירוג עו"ס דרוג משרה  75%:  היקף משרה

 מסלול קידום ותנאי שכר:
 בדרוג העו"ס. 'טדרגה התחלתית: רמה 

 '.ח: קידום לרמה תייםשהייה של שנלאחר 
 '.זלאחר שהייה של שנתיים: קידום לרמה 

 
 בשכר עבור עבודה בשעות משתנות ובחירום. 20%* עו"ס מלווה צעירים יקבל תוספת של 

 
תעודות והמלצות, יש להעביר לאגף  שאלון אישי )באתר העירייה(, הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים,

עד   gat.muni.il-moriak@qiryatאו במייל:  4קומה  –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –משאבי אנוש 
 לא תטופל.מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים , 5/11/2017לתאריך 

 
 .16:00עד השעה  5/11/2017יום ראשון,   מועד אחרון להגשה:

 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

mailto:moriak@qiryat-gat.muni.il

