מועצה מקומית באר יעקב
לשכת סמנכ"ל
מינהל ומשאבי אנוש

מכרז מס' 14-21
לעו"ס למרכז מניעת אלימות במשפחה
למועצה מקומית באר יעקב דרוש מרכז נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה
לפי  50%משרה.
תיאור תפקיד:
סיוע למנהל המחלקה בקביעת תוכניות עבודה בתחום ובקליטה עם מדיניות משרד העבודה והרווחה ,חוק
מניעת אלימות במשפחה וחקיקה רלוונטית אחרת.
יזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים למשפחות ומסייע בקיומן.
אחריות לריכוז מידע וידע הנצבר במערכות שרות שונות ולהבאתן להנהלת המחלקה לש"ח ולמר"צ
מתוך מגמה להגברת מודעות ,למידה ,לשיפור תוכניות מניעה ולמיומנויות טיפוליות של עו"ס המשפחה.
מעקב אחר ביצוע תוכניות.
יזום פעולות שיווק ,הסברה ופרסום וגיוס משאבים אנושיים וכספים להרחבת נפח הפעילות בתחום.
קיום קשר וחיזוק שיתוף הפעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה לבניית מאמץ ציבורי – חברתי יעיל
וחזק להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה.
משתתף בצוות ההיגוי של "מרכז למניעת אלימות" איזורי.
השכלה:
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
דרישות ניסיון:
•
•
•

 3שנות ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול במשפחה (בליווי הדרכה שיטתית)
בעל הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות במשפחה ו/או האלימות בין בני זוג ,רצוייה גם הכשרה
ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי/טיפול קבוצתי.
רישום בפנקס העובדים הסוציאלים.

דירוג ודרגה:
דירוג עו"ס (ח-ו)
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כפיפות:
למנהל המחלקה או למי שהוסמך על-ידו.
•
•
•
•
•

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 את הרצ"ב ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.
• המועמד שיתקבל יידרש לחתום על חוזה העסקה אישי מתחדש בהתאם
לתקצוב משרד הרווחה .ככל ומשרד הרווחה יפסיק התקצוב תיפסק העסקת
עובד.
קורות חיים ,המלצות ותעודות יש להגיש דרך לינק:
https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=3854&RF=114
עד תאריך.2.5.21 :

בכבוד רב,
יאיר ושדי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

מכרזים 14-21:

