מכרז פנימי /חיצוני מס' 30/2020
בהתאם לסעיף  3לתקנות העירייה )מכרז לקבלת עובדים( תש"מ  ,1979מכריזה בזה עיריית קרית  -ים
על הצורך באיוש משרה לפי הפירוט הבא:

תואר התפקיד :עובד/ת סוציאלי/ת למסגרת בית חם לנערה
היחידה:
אגף לשירותים חברתיים
עובד/ת סוציאלי/ת למסגרת בית חם לנערה
תואר המשרה:
המשרה דרוג עו"ס בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על העובדים הסוציאליים
דרגת
ודירוגה:
ברשויות המקומיות והגדרות התע"ס – עו"ס נוער וצעירים
 25%משרה.
היקף העסקה:
תיאור תפקיד:
• התערבות פרטנית וקבוצתית עם הנערות במסגרת הבית החם ,תוך הבניית
תוכנית ייעודית לכל אחת מהנערות.
• קשר עם גורמי חינוך וטיפול ברשות המקומית לקידום ההתערבות בקרב
הנערות.
• קשר רציף עם בני משפחת הנערות השוהות במסגרת ,תוך מתן סיוע להורים
ולנערה בקשר ביניהם.
• הדרכה לצוות הבית החם בנושאים מקצועיים הנוגעים לנערות.
• כתיבה ,ביצוע ומעקב אחר תוכנית עבודה שנתית של הבית החם.
• השתתפות בישיבות צוותים רב מקצועיים ברשות המקומית בהקשר לטיפול
בנערות בסיכון.
דרישות התפקיד:
• עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
• ניסיון של שנתיים לפחות בטיפול בנערות צעירות בסיכון.
• ידע וניסיון בהפעלת קבוצות.
• נכונות לעבוד אחר הצהריים לפחות פעם בשבוע.
• יחסי אנוש טובים.
למנהלת האגף לשירותים חברתיים ו/או למי שהוסמך על ידה.
כפיפות:
הבהרה מגדרית:

• המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
• הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות
השכלה לא תענינה.
• תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות תשנ"ח  1998ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע
התפקיד האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן
בהמצאת מסמכים להוכחות המוגבלות.
תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות
סעיפים  173ב)א( ו173 -ב )ב( לפקודת העיריות )נוסח חדש( אם המועמד הוא בעל
כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

מנהלה:

מועמדים העומדים בדרישות התפקיד יפנו בכתב באמצעות "שאלון למועמד" )את
השאלון למועמד ניתן להוריד מאתר עיריית קרית ים (www.k-yam.org.il
בצירוף כל התעודות ,ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים .ההגשה תתבצע במעטפה
סגורה ,ולא מזוהה ,בציון מספר המכרז על גבי המעטפה .את המעטפה יש להגיש
במשרדי משאבי אנוש בשד' משה שרת  ,10קרית ים או לשלוח באמצעות הדואר:
עבור אגף משאבי אנוש ,עיריית קרית ים ,ת.ד ,660 .מיקוד .2910601
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות
השכלה לא תענינה.
מועד אחרון להגשת מועמדות  27/12/2020 -עד השעה .13:00
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