עיריית קריית גת

Municipality of Qiryat Gat

אגף משאבי אנוש

מכרז פומבי מס' 24/2019
לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת טיפול בנפגעי התמכרויות מבוגרים
גמילה מאכוהול ודרי רחוב
תאור התפקיד:
* עובד סוציאלי הפועל במסגרת המחלקה לש"ח /אגף הרווחה -בתפקידו אחראי למתן טיפול לאנשים על רצף
ההתמכרות לסמים ,אלכוהול ,הימורים והתמכרויות התנהגותיות למבוגרים .+18
* מטפל בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ טיפול פרטני ישיר ועקיף
והפניה למסגרות ושירותי טיפול רלבנטיים .הטיפול ניתן ע"פ שיטות ומיומנויות המקובלות במקצוע.
* מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח שירותי טיפול לאוכלוסיות היעד של
מוסדות אלה (שלוחה) .נותן שירותי טיפול וגמילה לאנשים על רצף ההתמכרות.
* משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תוכניות אישיות ,משפחתיות ,קבוצתיות וקהילתיות.
* מבצע איתור יישוג ועבודת רחוב בזירות ומתחמים בקהילה של אוכלוסייה על רצף ההתמכרות.
* מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות בכל מקום ,מוסדות או ביקורי בית לצרכי איתור וטיפול.
* מלווה תהליך ביצוע בדיקות סטטוס השימוש בחומרים פסיכואקטיביים על ידי הלקוחות.
* מייעץ לעובדים סוציאליים בתחומים אחרים בטיפול במתמכרים לאלכוהול.
* מפעיל ,מדריך ומנחה עובדי סמך מקצועיים ומתנדבים.
* מנהל רישום ומעקב אחר תוכניות ההתערבות בתיק לקוח ממוחשב ומדווח לממונים בכתב ובע"פ.
* מרכז דיווח על פעילות פלילית הקשורה בהתמכרות לאלכוהול.
* חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסיה.
* משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים .מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצורכי הטיפול
וההתערבות.
* עובד יחיד במחלקה לש"ח בתפקידו אחראי למניעת השימוש במופרז באלכוהול ברשות מקומית ואחראי
לגמילת אלכוהוליסטים בתחום השיפוט.
* נותן שירותי גמילה למתמכרים לאכוהול.
* מדווח על מספר הנגמלים מהתמכרות לאלכוהול ,לפחות פעמיים בשנה.
דרישות התפקיד:
השכלה:
* תואר בעבודה סוציאלית ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
* בוגר קורס בסיסי לטיפול בנפגעי התמכרויות (חובה להשלים הקורס במשך השנה הראשונה לעבודתו)
ניסיון מקצועי:
* ניסיון של  3שנים לפחות בעבודה טיפולית.
כפיפות מנהלית :מנהלת האגף לשירותי רווחה ,קהילה וקליטה.
היקף משרה 100% :משרה 50%( ,גמילה מאלכוהול" 50% ,כתף אל כתף" נפגעי התמכרויות)
דרוג משרה :דירוג עו"ס (י' -ח').
מסלול קידום ותנאי שכר:
דרגה התחלתית :רמה י' בדרוג העו"ס
לאחר שהייה של שנה :קידום לדרגה ט'
לאחר שהייה של שנתיים :קידום לדרגה ח'
כישורים אישיים:
יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת התמודדות במצבי לחץ ,אסרטיביות,
יוזמה ,תקשורת טובה ,יחס אדיב ,יחסי אנוש טובים.
הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים ,שאלון אישי (באתר העירייה) ,תעודות והמלצות ,יש להעביר לאגף
משאבי אנוש –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר – קומה  4או במייל ortalg@qiryat-gat.muni.il :עד
לתאריך  ,15/8/2019מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים לא תטופל.
מועד אחרון להגשה :יום חמישי  15/8/2019עד השעה .15:00
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