
 

 

 
 לשכת ראש העיר

 

 בס"ד
 תשפ"א אבבכ"ז 

 2021 אוגוסטב 5
 לכבוד

 לשכת הדובר
 

 
 3/2021 קול קורא

 באגף לשירותים חברתיים  /תכוללני /יתעו"ס

 באגף לשירותים חברתיים /תכוללני /יתעו"ס המשרה

 דירוג עו"ס דירוג

 ז'( בכפוף לאישור משרדי הרווחה.-'ט, לבעלות מינוי לחוק הנוער מתח דרגות )ט'-יא' דרגה

 100% משרה היקף

 תיאור תפקיד

 עבודה עם משפחות, ילדים ונוער בסיכון .1

מעקב, ליווי אישי, יצירת קשר משמעותי, סיוע, עזרה וטיפול במשפחות בקהילה ומחוץ  .2

 לקהילה.

 מעורבות בחיי הקהילה והשתתפות בוועדות שונות לשם יצירת קשר וגשר. .3

 למיניהם.עבודה מול אגפי העירייה הרלוונטיים ומול גורמי חוץ  .4

 פעם בשבוע אחר הצהריים. –נגישות וזמינות לאוכלוסיית היעד  .5

 תנאי סף

 השכלה ודרישות מקצועיות:

  בעל/ת תוארBA .בעבודה סוציאלית 

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

 .מיומנות בתחום העבודה הקהילתית 

  יתרון -עו"ס לחוק הנוער עם מינוי 

  )יתרון. –ניסיון של לפחות שנה בעבודה עם משפחות, ילדים ונוער )במוקדי מצוקה 

כישורים 
 אישיים

 .אמינות ומהימנות אישית 

 .יכולת עבודה בצוות בין מקצועי 

 .יחסי אנוש מעולים 

  יכולת עבודה עצמאית עם עמידה בזמנים 

 ראש צוות כפיפות

 כללי

העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה, מובא בזה א' לפקודת  174בהתאם להוראות סעיף 

לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא 

 תאושר כאמור בפקודה.
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 הערות

 , אישורים להוכחת ם, צילומי תעודותהמעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיי

      jobs@rosh.org.il מייל:לכתובת  והמלצות  עמידה בדרישות הסף לתפקיד

     12:00 -בשעה 12/8/2021 -עד לתאריך 

  פרטי המשרהחובה לציין בפניות להגשת מועמדות את. 

  המסמכים הנדרשים בתנאי המכרז: קורות חיים, תעודות השכלה רלוונטיות  כלחובה לצרף את
 והמלצות.

  חובה למלאו ולצרפו להגשת המועמדותטופס הצהרה על קרבת משפחה  -מצ"ב. 

 ו/או לאחר המועד בהיעדר אישור בדבר קבלת הפנייה  הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל או
 .תפסל על הסףהאמור, 

 די בדבר קליטת הפניה להגשת מועמדות במייל חוזר, יש לחזור על מי ככל שלא יתקבל אישור
 פעולת הגשת המועמדות, עד לקבל אישור.

  ימים מהמועד האחרון להגשת המועמדות. 30מענה בנוגע להמשך תהליך המיון, יימסר עד 

 .מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה 

  לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם עדיפות למועמד המשתייך תבחן
 בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

 
 * המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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