מכרז לקבלת עובדים
תיקון פרסום מחודש דצמבר 2014
בהתאם לסעיף  3לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"מ  ,1979 -מכריזה בזאת
עיריית אור יהודה על משרות פנויות כדלקמן.
מכרז כ"א
פומבי מס'

שם המכרז  /משרה

מספר
משרות

היקף משרה

33/2014

עובד/ת סוציאלי/ית
תקופת העסקה מוגבלת לשנה אחת בלבד.

1

30%

בפרסום מכרז זה מחודש דצמבר  ,2014נפלה טעות .היקף המשרה הדרוש הנו  ,30%כמצוין לעיל.
הגשת מועמדות למשרות הנ"ל בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,למחלקת משאבי אנוש
בעירייה בשד' אליהו סעדון  120ת"ד  30אור יהודה מיקוד .6025001
מועד אחרון להגשה :יום ראשון כ"ט טבת תשע"ה ,20.1.2015 ,שעה .16:00
בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האמור לא תילקחנה בחשבון.
במקרה של ריבוי מועמדים ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין לריאיון בפני ועדת
המכרזים עד  10מועמדים מתאימים בלבד .בחירתם תיעשה על סמך המסמכים בלבד ,או לאחר
ריאיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
לפרטים :טלפון - 03-5388118 :סיגל אסרף פקס' 1533-5388118 :דוא"לsigal@or-ye.org.il :

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
• ניתן לראות את דרישות המכרזים באתר העירייה http://www.oryehuda.muni.il -
דוד חמאני
מפמ"ל

מכרז כ"א מס'  - 33/2014עובד/ת סוציאלי/ית
בהתאם לסעיף  3לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"מ  ,1979 -מכריזה בזאת עיריית אור יהודה
על משרות פנויות כדלקמן.

תואר התפקיד :עובד/ת סוציאלי/ית

היקף המשרה50% :

תקופת העסקה מוגבלת לשנה אחת בלבד.
השכלה :אקדמאית מלאה בתחום עבודה סוציאלית
כפיפות ארגונית :כפוף לראש צוות.
תיאור התפקיד:
אחריות לספק עזרה למשפחות ואנשים נזקקים ,בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה
לשירותים חברתיים .טיפול ,סיוע ותמיכה באוכלוסייה במצוקה הפונים לרשות המקומית במטרה לשפר את
תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי ע"י תיווך ,ייעוץ ,טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים
רלוונטיים ,עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע .התמדה ,התמודדות עם לחץ ושחיקה ,טיפול בו
זמנית במספר נושאים ,,יכולת פתרון בעיות ויכולת קבלת החלטות.
ניסיון מקצועי :ניסיון בתחום טיפול במשפחות עדיפות בעבודה ברשויות מקומיות .ניסיון בתחום הגיל הרך,
ניסיון בהנחיית קבוצות הורים.
כשירות מקצועית :רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
כישוריים אישיים:
הבנת התוכן של משפחות וילדים במצוקה ,יוזמה ומעוף בפתרון בעיות  ,התמדה וקבלת האחר מתוך אהבה
ואמונה ביכולת לקידום האישי .יכולת לעבוד בצוות ויכולת לעבוד עם רשויות הרווחה השונות .יכולת ניהול
והדרכת צוות ותקציב.
דרישות ייחודיות לתפקיד:
גמישות בשעות העבודה ,נסיעות בתפקיד ,ייצוגיות בפורומים מקצועיים ,ידע בעבודה עם מחשב .עבודה של
פעם בשבוע לפחות בשעות אחה"צ והערב.
❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉

הגשת מועמדות  -בכתב בצרוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,למחלקת משאבי אנוש בעירייה.
שד' אליהו סעדון  120אור יהודה ת.ד. 6025001 .
מועד אחרון להגשה יום ראשון כ"ט כסלו תשע"ה ,21.12.2014 ,שעה .16:00
בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האמור לא תילקחנה בחשבון.
במקרה של ריבוי מועמדים ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין לריאיון בפני ועדת המכרזים עד 10
מועמדים מתאימים בלבד .בחירתם תיעשה על סמך המסמכים בלבד ,או לאחר ריאיון מוקדם עם המועמדים
ו/או חלקם ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
לפרטים :טלפון - 03-5388118 :סיגל אסרף פקס' 03-5339529 :דוא"לsigal@or-ye.org.il :

דוד חמאני
מפמ"ל

