
  Qiryat Gat Municipality of                  ת                                         ג יריית קרייתע    

 
 אגף משאבי אנוש



 30/2017מכרז פומבי מס' 
 העובד/ת סוציאלי/ת למשפחלתפקיד 

 
  תאור התפקיד:

 * מטפל/ת  בלקוחות  במטרה  לשפר תיפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף  
 והפנייה  למוסדות   ושירותים   רלבנטיים,  עפ"י  השיטות  והמיומנויות  המקובלות.  פועל/ת  בהתאם    
 לשרותים חברתיים. אגףלמדיניות משרד העבודה והרווחה וה   

 וטיפול   אגףמקיים/ת  קשרים  עם  אנשים  ומוסדות   בקהילה  למען  קידום  שירותי   ה* מפתח/ת  ו
 באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.   

 * משפר/ת מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו/ה באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות,   קבוצתיות 
 וקהילתיות.   

 צורך איתור וטיפול.* מקיים/ת מפגשים ושיחות עם הלקוחות ל
 * מקיים/ת  קשר  עם  לקוחות  במוסדות  ועורך/ת שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.

 לפני הממונים עליו/ה. /ה אותם* נוקט/ת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציג
 שרה מתאימה  לכך(.הכ /המקצועיים ומתנדבים )בתנאי שקיבל-* מפעיל/ה, מדריך/ה ומנחה עובדים סמך

 לפי תכנית עבודה. מתחיל/ה ומסיים/ת טיפולים בצורה מבוקרת. /ה* מבצע/ת את עבודתו
 תכניות הטיפוליות בכתב ובעל פה כנדרש.ה* מנהל/ת רישום ומעקב אחר 

 * משתתף/ת בועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו/ה.
 הטיפול.* מפעיל/ה חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי 

 * חבר/ה פעיל/ה בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף/ה באחריות הצוותים  הכוללת 
 לאוכלוסיה.  
 

 :דרישות התפקיד
 השכלה:

 .ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה דה סוציאליתבו* תואר בע
 .* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

 
 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 

 ניסיון בטיפול במשפחות ואוריינטציה קהילתית.רצוי * 
 

 אגף הרווחה. תמנהל: כפיפות מנהלית
 .ט(-: דירוג עו"ס )י"אדרוג משרה  80% -50% בין: היקף משרה

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

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

 
 משרות לתפקיד. 3* דרושות 

 
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 , 26/11/2017לתאריך 

 
 .16:00עד השעה  26/11/2017יום ראשון,   מועד אחרון להגשה:

 08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

mailto:moriak@qiryat-gat.muni.il

