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 לעיריית נשר דרוש/ה  
 עו''ס משפחה ועו"ס מועדונית במחלקה לשירותים חברתיים  

 עו''ס משפחה במחלקה לשירותים חברתיים ועו"ס מועדוניות , תיאור התפקיד: 

 ט  -י''א  מתח דרגה עובדים סוציאליים דירוג:מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  כפיפות ארגונית: 

 עו"ס מועדוניות -25%עו"ס משפחה,   %50 -משרה %75סה"כ  היקף משרה:

 עוס משפחה  –תיאור התפקיד 
 טיפול בתושבים במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף •
 תיווך וקישור בין הגורמים החינוכיים, הטיפוליים והשיקומיים בקהילה לקידום הטיפול בתושבים  •

 השתתפות בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו  •
 על פי צרכי הטיפול  -פועל בהתאם להנחיות ולהוראות התע"ס •

 
 עו"ס מועדוניות   -תיאור תפקיד 

 בהתייעצות עם ראש הצוותהעו"ס יבחר את את הילדים המתאימים  •

 מתן הדרכה שוטפת למפעילי המועדונית •
 התפקיד כולל עבודה פרטנית וקבוצתית עם הורי הילדים  •

 המצאות בקשר שוטף עם עו"ס המשפחה  •
 סיוע בהשגת מקורות בקהילה לתמיכה טיפולית במועדונית  •

 
 תנאי סף: 

 בעבודה סוציאלית B.Aבעל תואר  •

 הסוציאליים. רישום בפנקס העובדים  •
 

 דרישות ניסיון: 
 יתרון -ניסיון בעבודה במחלקות לשירותים חברתיים •

                  
 בחשבון   תובאנה  לא  לעיל,  המעידות על השכלה, ניסיון ניהולי, ניסיון מקצועי כאמור  תעודות   ללא  שתגענה  פניות  כי לציין   * יש

 הראוי.   באופן   להיבדק  יוכלו   ולא  היות
       

 למזכירת משאבי אנוש הגב' ענבל קנוף,  12:00בשעה   18/10/2022 ג' יום הגשת מועמדות לתפקיד בצרוף קו"ח עד 
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רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות  
. המכרז מתייחס לגברים ונשים  1988הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה. על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח  

ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה    1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח    9ו    3מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים  כאחד. תינתן העדפה לאדם עם  
ג 6ים לפי סעיף  וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. תינתן העדפה לנש

אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל   1951-וק שוויון זכויות האישה, התשי"א לח 
ב)ב( לפקודת העיריות  173  -ב)א( ו173. תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  2008התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח  

 . ]נוסח חדש[ אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים
 רועי לוי
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