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, מכריזה 1979 מלתקנות העירייה (מכרז לקבלת עובדים) תש" 3בהתאם לסעיף 
 הפירוט הבא: משרות פנויות 2 ים על הצורך באיוש -בזה עיריית קרית 

 
 עובד/ת סוציאלי/ת משפחה: תואר התפקיד

 
 )%100, %75, %50משרות מלאות ( 2:  היקף משרה

 בחלקיות משרה) (תתאפשר גמישות
 

ט'), בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על  –: דרוג עו"ס (י"א דירוג ודרגה
 העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות.

 
 תיאור התפקיד 

מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י  •
 רלבנטיים. םייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותי

פר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, מש •
 משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.

 מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול. •
מנהל רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובע"פ  •

 כנדרש.
 עליו.משתתף בועדות, דיונים, בהתאם להנחיות הממונים  •
 מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול. •
 

 דרישות התפקיד:
 : תואר בעבודה סוציאלית (יתרון לבעלי תואר שני).השכלה •
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. •
 
  כישורים הכרחיים: •
 יתרון לבעלי ניסיון בעבודה טיפולית עם משפחות הורים וילדים. •
 לפחות פעמיים בשבוע. אחר הצהרייםנכונות לעבוד  •
 יחסי אנוש טובים. •
 

 כפיפות:
 למנהלת האגף לשרותים חברתיים. •
 

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
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הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות 
 השכלה לא תענינה.

 
ים: יפנו בצירוף המסמכים הבאמועמדים מתאימים העומדים בדרישות התפקיד 

ים), קורות  –טופס הגשת מועמדות למכרז חיצוני (מפורסם באתר עיריית קרית 
לציין ע"ג  והאישורים הנדרשים במעטפה סגורה וכןהשכלה תעודות חיים, 

את המעטפה יש למסור למזכירות אגף משאבי המעטפה את מספר המכרז. 
צעות ים או לשלוח באמ -קרית  10ים, שד' משה שרת -אנוש בעיריית קרית

. 2910601מיקוד  660הדואר: עבור אגף משאבי אנוש, עיריית קרית ים, ת.ד. 
 . www.k-yam.org.ilפרטים נוספים באתר עיריית קרית ים 

 

 .13:00עד השעה  18/7/19  -מועד אחרון להגשת מועמדות 
 

S:\docum\MICRAZIM\2019\עובד סוציאלי משפחה.\עוס משפחה\רווחהdoc 


