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 רכז/ת תעסוקה במרכז עוצמהלתפקיד 

 
 

  תאור התפקיד:
לתכנית הליווי התעסוקתית ועד סיומה אחריות כוללת על התהליך האישי של לקוחות מרכז עוצמה מקבלתם 

כולל אבחון תעסוקתי, הבניית תכנית התערבות תעסוקתית, אימון אישי, ליווי תעסוקתי, השמת המשתתפים 
 בעבודה וכן אחריות לפיתוח תכניות התערבות להתפתחות תעסוקתית.

 וצמה.* ייעוץ לצוות המרכז בתחום התעסוקה וכן לצוות המחלקה בהתאם להנחיות מרכז ע
 * אחראי/ת על איתור צרכים של לקוחות בתחום התעסוקה.

 * איסוף, ריכוז והכנת נתונים אודות הצרכים בתחום התעסוקה של לקוחות מרכז עוצמה.
 * אחראי/ת על מיפוי הצרכים בתחום התעסוקה של האוכלוסיות הנ"ל.

 ותומכי תעסוקה בהתאם לצרכי  * ייזום ופיתוח מענים בתחום התעסוקה במרכז תכניות ופרויקטים מקדמי
 הלקוחות.  

 * יצירת קשרים ותיאום הפעילות עם מסגרות, מוסדות וארגונים שונים בתחום התעסוקה ובכלל זה גם ארגונים 
 המקדמים השכלה והכשרה מקצועית כגון שרות התעסוקה, ארגוני מגזר שלישי ועוד.  

 לצורך עדכון הידע והמידע אודות תחום התעסוקה.תוך מחלקתיות  * ייזום ופיתוח הכשרות והשתלמויות
 * עבודה מול הפיקוח בתחומי העיסוק.

 
 :דרישות התפקיד

 השכלה:
 עדיפות לעובד/ת  ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.או במדעי החברה דה סוציאלית בו* תואר בע

 סוציאלי/ת.  
 העובדים הסוציאליים.רישום בפנקס נדרש  לבעלי תואר בעבודה סוציאלית* 
 

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

 יוזמה, תקשורת טובה, יחס אדיב, יחסי אנוש טובים.
 

 : מיוחדותדרישות 
 .רצוי שנה ניסיון בתחום התעסוקה* 

 .בהשתלמויות וקורסים בתחום התפקיד * רכז/ת התעסוקה יחוייב להשתתף
 

 אגף הרווחה. תמנהל: כפיפות מנהלית
 .בדירוג המח"ר 38 – 36או מתח דרגות  ט(-: דירוג עו"ס )י"אדרוג משרה  50%:  היקף משרה

 מסלול קידום ותנאי שכר:
 דרגה התחלתית: רמה י"א בדרוג העו"ס.

 שהייה של שנה: קידום לרמה י'.לאחר 
 שנתיים: קידום לרמה ט'.לאחר שהייה של 

 
 ., לפי שהייה של שנתיים בכל דרגהבמקביל קידום לפי דירוג המח"ר

 
 

הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, שאלון אישי )באתר העירייה(, תעודות והמלצות, יש להעביר לאגף 
עד   gat.muni.il-moriak@qiryatאו במייל:  4קומה  –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –משאבי אנוש 

 מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים לא תטופל., 26/11/2017לתאריך 
 

 .16:00עד השעה  26/11/2017יום ראשון,   מועד אחרון להגשה:
 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:
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