
 ן'ג-המועצה המקומית בית

 לאיוש משרות פומבימכרז 

 8818' מס 

      
 מסגרת ב קהילתיעובד סוציאלי  ן מודיעה בזה על משרה פנויה של'ג-מועצה המקומית ביתה

 " עיר ללא אלימות"פרוייקט  

     05%:   אחוז המשרה

 .עובדים סוציאליים:   דירוג

 –דה ותופסק תוכנית עיר ללא אלימות בישוב דהיינו במי, לציין כי המשרה תלוית תקציב)

 .( המשרה תתבטל

 :תאור התפקיד

פשיעה והתנהגות אנטי חברתית , קידום היכולת הקהילתית להתמודד עם תופעות אלימות -

קידום ויצירת נורמות חברתיות השוללות התנהגות אנטי , באמצעות עידוד תהליכים

 .חברתית

 . פורמאליים המיועדים לתת מענה לבעיות אלימותזיהוי וחיזוק מענים קהילתיים בלתי  -

ריכוז נתונים על מקרי אלימות בתחום הרשות בשיתוף עם מנהל תוכנית עיר ללא אלימות  -

 .בישוב

 .לגורמים הרלוונטיים, ליווי ומעקב אחר מקרים שאינם מטופלים, הפנייה -

 ריווחתיםטים תיאום ובניית ממשקים בין כלל הגורמים הישובים העוסקים בטיפול בהיב -

 .של אלימות

 (.ר הוועדה הינו מנהל אגף הרווחה"יו)ריכוז ועדת הרווחה הישובית  -

ארגון ימי עיון לפי צרכי )זיהוי צרכים ישוביים של הגורמים המטפלים וסיוע במתן מענים  -

 (.'ות לטיפול בנושאים מוזנחים וכדקידום תכני, ידע

 

 :דרישות התפקיד

 ( ..B.A)תואר ראשון בעבודה סוציאלית :   השכלה -

נסיון מקצועי מוכח ומוצלח כעובד סוציאלי במוסד ציבורי מוכר במשך :  נסיון מקצועי -

 .שנתיים לפחות

 .יסיון בתחום התערבות בתחום הקהילתינ/עדיפות להכשרה  -

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים -

כושר התבטאות בכתב , הימנות אישיתאמינות ומ, יחסים בינאישיים: כישורים אישיים -

 .כושר למידה, עירנות ודריכות, כושר התמדה, פ"ובע

 : דרישות תפקיד מיוחדות -

 .ובשעות בלתי שגרתיות ,עבודה בשעות אחר הצהרים כחלק מהעבודה 

 .ובעל יכולות לעבוד בסביבה משתנה, בעל יכולת ראייה מערכתית

 (.עברית ואנגלית, ערבית)ידיעת שפות 

 

יש , המועמדות בצירוף קורות חיים וכל התעודות והמסמכים המעידים על נסיון וכישורים את

 .   20:55  שעה 7///152/חמישי להגיש למזכירת המועצה עד ליום 

כמו כן בקשה שתוגש ללא אישורים . מועמד שאינו עומד בדרישות התפקיד לא יוזמן לראיון

 .מתאימים לא תובא לדיון

 (ן זר והוא מופנה לנשים וגברים כאחדהמכרז נכתב בלשו)

 

 בכבוד  רב              

                           ________ _____ 

 ביאן קבלאן                       

 אש המועצה המקומית  ר                                           


