עיריית קריית גת

Municipality of Qiryat Gat

אגף משאבי אנוש
מכרז פומבי מס' 019110/
לתפקיד עובד9ת סוציאלי9ת לעניין סדרי דין
תאור התפקיד:
עובד האגף לשרותים חברתיים הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים ואשר נבחר לתפקיד זה על ידי מנהל
האגף ,עבר בהצלחה הכשרה ייחודית לתפקיד זה ומונה על ידי שר הרווחה והשרותים החברתיים לצורך יישום
החוקים השונים בתחום סמכותו.
* עובד סוציאלי הפועל ברשויות המקומיות אשר מעורבותו במשפחה הינה על בסיס צו מערכאה משפטית כגון
בית משפט למשפחה ,בית דין רבני ,בית דין השרעי/דרוזי/נוצרי ,בית משפט מחוזי ובית משפט עליון -בג"צ.
* מבצע הערכה מקצועית בסוגיות הורות ,בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קורבנות אלימות
במשפחה והערכה בעניינם של אנשים הזקוקים להגנה באמצעות אפוטרופוס.
* מונחה בעקרון טובת הילד בהכרעה בין טובת הקטין להפקעה חלקית של זכויות ההורים.
* מבצע עבודתו בשיתוף עם המשפחה והצוות המקצועי במחלקה לשירותים חברתיים ובקהילה.
* משלב התערבות מסייעת ומנחה לתכנון אחריות ההורות המשותפת לאחר הפירוד והגירושין.
* מבצע ראייה מערכתית הכוללת בחינת המערכת המשפחתית בכללותה וחשיבותה בהתפתחות חבריה.
* מבצע התערבות טיפולית בעריכת התסקיר כהליך טיפולי משמעותי בחיי המשפחה.
דרישות התפקיד:
השכלה:
* תואר בעבודה סוציאלית ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
* בעל/ת מינוי לחוק – עו"ס לפי חוק סדרי דין.
ניסיון מקצועי:
* ניסיון של  3שנים לפחות בעבודה סוציאלית ,תינתן עדיפות לעבודה בתחום הייעוץ והטיפול במשפחה.
כישורים אישיים:
יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת התמודדות במצבי לחץ ,אסרטיביות ,יוזמה,
תקשורת טובה ,יחס אדיב ,יחסי אנוש טובים.
כפיפות מנהלית :מנהלת אגף הרווחה.
היקף משרה 57% :דרוג משרה :מתח דרגות ט' -ז'.
מסלול קידום ותנאי שכר:
דרגה התחלתית :רמה ט' בדרוג העו"ס.
לאחר שהייה של שנתיים :קידום לרמה ח'.
לאחר שהייה של שנתיים :קידום לרמה ז'.
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
 ,27/6/2019מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים לא תטופל.
מועד אחרון להגשה :יום חמישי  27/6/19עד השעה .15:00
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