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 27/2019מס' פנימי/ חיצוני  מכרז
 

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

נערים נערות צעירים  –נוצ"ץ  תעובד/ת סוציאלי/: תואר התפקיד
 וצעירות

 %75  :  היקף משרה
 

בדרוג העובדים הסוציאליים ובהתאם להסכמים  ט',-י"א רמה: דירוג ודרגה
 הקיבוציים החלים על העו"ס.

 
 תיאור התפקיד 

 אחריות להובלה מקצועית וליווי נוער וצעירים במצבי סיכון. •
איתור ויישוג בני הנוער והצעירים, גיוסם להשתלב בתהליך הטיפול, בניה  •

 לקוח.משותפת של תוכנית התערבות אישית מותאמת לצרכי ה
 הפעלת תוכניות התערבות ברמה הקבוצתית והקהילתית. •
 תיווך לגורמי פנים וחוץ רלוונטיים וקשר רציף עימם. •
 הפעלת מרחב צעירים/ות ברשות במסגרת תוכנית יתד. •
 סיוע בנקודות משבר ובמצבי חירום שונים באופן יזום ואקטיבי. •
שה וצורך כפי ביצוע תפקידים נוספים ברמת האגף וברמת הצוות עפ"י דרי •

 שיוצגו בפניו מעת לעת.
 

 דרישות התפקיד:
 בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית, עדיפות לתואר שני.עובד סוציאלי  •
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. •
 העובד יידרש לעבודה בשעות גמישות, כולל אחר הצהריים. •
 

 ניסיון מקצועי:
י נוער ו/או צעירים ו/או ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה סוציאלית עם בנ •

 משפחות צעירות.
התחייבות לצאת לקורס בסיסי בליווי צעירים וצעירות במצבי סיכון,  •

 בהתאם לתוכנית ההכשרה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
התחייבות לעבור השתלמויות והרחבת ידע ומיומנויות בתחום מעת לעת  •

 עפ"י דרישות מנהלת האגף.
 

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

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
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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  –חיצוני (מפורסם באתר עיריית קרית  טופס הגשת מועמדות למכרז

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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