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מועצה מקומית גדרה
מכרז חיצוני לתפקיד עו"ס משפחה
בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז,1976-
נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.
מחלקה-

מחלקה לשירותים חברתיים.

מכרז-

כ"א מס' 56/21

תואר המשרה-

עו"ס משפחה

דירוג/דרגה-

י"א-ט' דירוג עו"ס

סוג המכרז-

חיצוני

ההיקף משרה-

 100%משרה.

בקשה למועמדות יש להגיש ב  5העתקים עד לתאריך  26/04/2021בשעה .12:00
טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה
אשת קשר – ורד בסון טלפון ישיר 08-8593550/512
תיאור התפקיד-
• מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי ,ע"י ייעוץ ,טיפול
ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים ,עפ"י השיטות והמיומנויות
המקובלות במקצוע .פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה
לשירותים חברתיים.
• מפתח ומקיים קשרים ם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה
וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה).
• משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות ,משפחתיות,
קבוצתיות וקהילתיות.
• מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
• מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
• נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
• מפעיל ,מדריך ומנחה עובדים סמך -מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה
מתאימה לכך).
• מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה .מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
• מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
• משתתף בוועדות ,בדיונים ,בהתאם להנחיות הממונים עליו.
• מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי טיפול.
• חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות
הצוותים הכוללת לאוכלוסייה.

השכלה ודרישות -
א .עובד סוציאלי.
ב .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ג .ניסיון מוניציפלי -יתרון.
ד .שעות עבודה גמישות ,זמינות אחה"צ והערב בעת הצורך.
ה .יכולת לעבודה בסביבה ממוחשבת.
מסלול הקידום-
דרגה התחלתית :רמה י"א בדרוג העו"ס.
לאחר שהייה של שנה :קידום לרמה י'.
לאחר שהייה של שנתיים :קידום לרמה ט'.
דרישות-
יכולת עבודה בתנאי עומס
יכולת עבודה בצוות
ניסיון עבודה בלשכה לשירותים חברתיים
כפיפות-

למנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

הערה :המשרה הינה משרת תקן ותוקפה מותנה בקיומו של תקצוב ואינה מקנה קביעות.

הבהרה מגדרית -המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים.
לידיעת המעומדים המשרה מאויישת ע"י עובדת זמנית

בכבוד רב
יואל גמליאל
ראש המועצה

