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 4/2019חיצוני מס' פנימי/ מכרז 
 

, מכריזה 1979 מלתקנות העירייה (מכרז לקבלת עובדים) תש" 3בהתאם לסעיף 
 הפירוט הבא:לפי  משרה פנויה ים על הצורך באיוש -בזה עיריית קרית 

 

 למועדוניות רווחהעובד/ת סוציאלי/ת : תואר התפקיד
 

 משרה %100:  היקף משרה
 

ח', בדרוג העובדים הסוציאליים ובהתאם  –ם י' מסלול קידו: דירוג ודרגה
 להסכמים הקיבוציים החלים על העו"ס.

 

 תיאור התפקיד 
הוא חלק מצוות המועדונית ומשמש מנהל הטיפול לכל  –העובד הסוציאלי  •

 ילד ולכל המשפחה.
עומד בקשר עם המשפחות והילדים ובונה עם חברי הצוות תוכנית פעולה  •

ובד הסוציאלי ליידע את חברי הצוות בנוגע לכל לכל ילד ומשפחה . על הע
הדרוש להם להתייחסות לילדים ולקבל מהצוות מידע שוטף על תפקוד 

 הילדים במועדונית ועל בעיות מיוחדות הבאות לידי ביטוי במועדונית.
 משתתף בהכנת תוכנית טיפולית ייחודית לילדים. •
ם לילדיהם. כחלק מטפל בקשר שבין ההורים למועדונית ובקשר שבין ההורי •

מתפקידו זה הוא עובד עם ההורים באופן פרטני ובהנחיה קבוצתית בכל 
 הורים.-הקשור לבעיות ילדים

 העובד הסוציאלי הוא חבר בוועדת ההיגוי המקומית. •
 

 דרישות התפקיד:
 תואר בעבודה סוציאלית.עובד סוציאלי בעל : השכלה •
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. •
 

 דות:דרישות מיוח •
 

 נכונות לעבוד אחר הצהריים לפחות פעמיים בשבוע. •
 

  אישיים:כישורים  •
אנוש טובים, יכולת ארגונית טובה, אמינות ומהימנות  יחסיתקשורת טובה ו •

 אישית גבוהה.
 

 כפיפות:
 למנהלת האגף לשרותים חברתיים או למי שהוסמך על ידה. •
 

 :הערות
ההעסקה הינו בהתאם לצרכי הרשות ובכפוף לתקציב המועדוניות המשך  .1

 שיועבר לרשות.
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 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות 
 השכלה לא תענינה.

 

יפנו בצירוף המסמכים הבאים: מועמדים מתאימים העומדים בדרישות התפקיד 
ים), קורות  –ס הגשת מועמדות למכרז חיצוני (מפורסם באתר עיריית קרית טופ

לציין ע"ג  והאישורים הנדרשים במעטפה סגורה וכןהשכלה תעודות חיים, 
את המעטפה יש למסור למזכירות אגף משאבי המעטפה את מספר המכרז. 
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