מכרז כ"א מס'  - 9/2015עובד/ת סוציאלי/ית מרכז לפרויקט מיוחד בנושא טיפולי ומיצוי זכויות
בהתאם לסעיף  3לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"מ  ,1979 -מכריזה בזאת עיריית אור יהודה
על משרה פנויה כדלקמן.

תואר התפקיד :עובד/ת סוציאלי/ית מרכז לפרויקט מיוחד בנושא טיפולי ומיצוי זכויות
תקופת העסקה למשך לחצי שנה.

היקף המשרה :עו"ס בהיקף משרה של . 25%
השכלה :אקדמאית מלאה בתחום עבודה סוציאלית
כפיפות ארגונית :כפוף לראש צוות.
תיאור התפקיד:
הדרכה והנחיית צוות עובדים בכל הקשור למשימות הפרויקט .אחראי על תקציב הפרויקט ,אחראי על ועדות
ההיגוי וישיבות המקצועיות השונות אחראי על איסוף הנתונים תוכניות הטיפול של עובדי הפרויקט ,כתיבת
תוכנית ומיצובה באגפי הרווחה ודיווח על הממונים .אחריות על ביצועי הפרויקט מבחינה תקציבית בניית
תקציב ומעקב אחרי הוצאות .וכל זאת למנף את הפרויקט על מנת לספק עזרה למשפחות ואנשים נזקקים,
בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
ניסיון מקצועי 3 :שנות ניסיון לפחות בתחום טיפול במשפחות עדיפות בעבודה ברשויות מקומיות בתחום של
ניהול וריכוז פרויקטים.
כשירות מקצועית :רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
כישוריים אישיים:
יכולת אירגונית ניהולית וריכוז פרויקטים .הבנת התוכן של משפחות במצוקה ,יוזמה ומעוף בפתרון בעיות.
יכולת להדריך צוות ויכולת לעבוד עם רשויות הרווחה השונות ,וגורמי ציבור אחרים.
דרישות ייחודיות לתפקיד:
התפקיד הוא עבור פרויקט מיוחד של משרד הרווחה בטיפול באוכלוסייה בקו העוני בנושא של קידום אישי,
משפחתי ותעסוקתי ,ומיצוי זכויות  .מוטיבציה ונכונות לעבוד בשעות עבודה גמישות ,ידע ונטייה בעבודה
קהילתית  ,ייצוגיות בפורומים מקצועיים ,ידע בעבודה עם מחשב.
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הגשת מועמדות  -קורות חיים ,תעודות והמלצות ,למחלקת משאבי אנוש בעירייה.
שד' אליהו סעדון  120ת.ד 30.אור יהודה .6025001
מועד אחרון להגשה :יום שלישי כ"ב סיון תשע"ה ,9.6.2015 ,שעה .16:00
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 :
המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
דוד חמאני
מפמ"ל

