מועצה מקומית באר יעקב
לשכת סמנכ"ל
מינהל ומשאבי אנוש

מכרז מס' 16-21
לעובד סוציאלי מעגל צעירים
למועצה המקומית באר יעקב דרוש עו"ס מעגל צעירים לפי  20%משרה.
תיאור המשרה:
מעגל בנות/בנים הינה תכנית טיפולית ,מגדרית ,עבור  12צעירים .התכנית פועלת יום אחד בשבוע למשך 5
שעות ,במקום מוסדר ,רחב ונקי ומתקיים בה מרחב טיפולי .התכנית כוללת ארוחה חמה ,פעילות קבוצתית
ואישית" .יום אחד בית חם" משרת העו"ס כוללת:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אחראי/ת על איתור ויצירת קשר עם צעירים פוטנציאליים להשתתפות בתכנית .זאת בשיתוף גורמים
במחלקת הרווחה ומחוצה לה.
המצאות בכל שעות הפעילות במרחב.
יצירת מרחב טיפולי.
קיום קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה ומחוצה לה ,הכל בהתאם לצרכי
הצעירים.
קיום קשרים עם משפחת הצעירים ,תוך שיתוף פעולה עם עו"ס משפחה ותכנון משותף של
ההתערבות.
קיום ועדת היגוי פעמיים בשנה .הכנת דוח מסכם לוועדה ,דוח הוצאות והכנסות ,והזמנת כל הגורמים
הרלוונטים לרבות הפיקוח המחוזי של שירות נוער צעירות וצעירים.
הכנת תכנית שנתית למעגל.
הזמנת מפעילים חיצוניים במידת הצורך עבור סדנאות וחוגים.
במידה והעו"ס המפעיל את המעגל הינו מחוץ ליחידת הנוער במחלקה לשירותים חברתיים יש לקיים
פעם בשלושה שבועות מפגש עם עו"ס הנוער במחלקה.
מנהל רישום מקצועי ומפורט של עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה ומדווח לממונים עליו
כנדרש.
מקבל הדרכה קבועה.

דרישות המשרה:
א .עובד סוציאלי.
ב .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
דרוג :עו"ס (י"א – ט'
כפיפות :למנהל מחלקה לשירותים חברתיים .
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המשרה הנ"ל בהתאם לתקצוב משרד העבודה והרווחה מידי שנה.
המועמד שיבחר יצטרך להמציא אישור על העדר רישום פלילי.
התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.
בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה ,מובא בזה לידיעת המועמדים
כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור
בצו.
מועמדים מתאימים בלבד ייענו.
המועמד יעבור מיונים בחב' השמה – ככל ויידרש.

* מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.
קורות חיים ,המלצות ותעודות יש להגיש דרך הקישור:
https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=3856&RF=114
עד לתאריך.2.5.21 -

בכבוד רב,
יאיר ושדי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
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