עיריית קריית גת

Municipality of Qiryat Gat

אגף משאבי אנוש
מכרז פומבי מס' 17/2019
לתפקיד עובד/ת סוציאלי/ת לפי חוק הנוער טיפול והשגחה
תאור התפקיד:
* התערבות במשפחות עפ"י חוק הנוער ,במטרה להגן על קטינים ולהבטיח את שלומם והתפתחותם התקינה.
* טיפול ,סיוע ותמיכה בלקוחות ברשות המקומית במטרה לשפר את תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי על ידי
ייעוץ ,טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים על פי השיטות והמיומנויות המקובלות
במקצוע.
דרישות התפקיד:
השכלה ודרישות מקצועיות:
* תואר בעבודה סוציאלית ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,עדיפות לבעלי תואר שני.
* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
* בעל/ת הכשרה לעו"ס לחוק הנוער טיפול והשגחה ,יתרון .או התחייבות לעבור הכשרה זו.
נסיון מקצועי:
נסיון של לפחות  3שנים בעבודה סוציאלית.
רצוי ניסיון בעבודה במחלקה לשירותים חברתיים עם ילדים ,נוער והורים.
כישורים אישיים:
* יכולת יצירת קשר עם אוכלוסיות מגוונות גם במצבים של התנגדות ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,אמינות
ומהימנות אישית ,יכולת תכנון וארגון ,הפעלת סמכויות מקצועיות ,כושר ביטוי וניסוח ,כושר למידה גבוה ,יחסי
אנוש טובים ,כושר טיפול במספר נושאים במקביל.
* יכולת קבלת החלטות ,כושר עבודה בצוות ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים
חיצוניים התמודדות עם לחץ ושחיקה ,טיפול בו זמנית במספר נושאים ,התמדה ,יכולת פתרון בעיות.
* גמישות בשעות העבודה ,נסיעות בתפקיד ,ייצוגיות בפורומים מקצועיים ,ידע בעבודה עם מחשב.
העדפות ויתרונות:
* לבעלי ניסיון של  3שנים לפחות בעבודה סוציאלית – רצוי ניסיון בעבודה במחלקה לשירותים חברתיים עם
ילדים ,נוער והורים.
* מינוי עו"ס לחוק הנוער – יתרון.
כפיפות :מנהלת אגף הרווחה.
היקף משרה.100% :
מתח דרגות :ט' – ז' .דרוג משרה :דירוג עובדים סוציאליים.
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
 ,08/08/2019מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים לא תטופל.

מועד אחרון להגשה :יום חמישי 08/08/2019 ,עד השעה 15:00
פקס08-6874537 :
לפרטים08-6874547 :

