מכרז פנימי מס' 2/2022
בהתאם לסעיף  3לתקנות העירייה )מכרז לקבלת עובדים( תש"מ  ,1979מכריזה בזה עיריית
קרית  -ים על משרה פנויה כדלקמן:

ת ו א ר ה ת פ ק י ד  :ע וב ד  /ת ס וצ י א ל י /ת מ ר כ ז /ת נוש א ה מ ני ע ה וה ט י פ ול ב א ל י מ ות
במש פחה
היחידה:

אגף לשרותים חברתיים

תואר המשרה:

עובד/ת סוציאלי/ת מרכז/ת נושא המניעה והטיפול באלימות במשפחה

המשרה דרוג העובדים הסוציאליים ,מתח דרגות ח' – ו' ,רמה ח' ,בהתאם להסכמים
דרגת
הקיבוציים החלים על העובדים הסוציאליים ברשויות במקומיות .
ודירוגה:
היקף העסקה:

 50%משרה

תיאור תפקיד:

•

סיוע למנהל המחלקה בקביעת תכניות עבודה בתחום ובקליטה עם
מדיניות משרד העבודה והרווחה ,חוק מניעת אלימות במשפחה וחקיקה
רלוונטית אחרת.
יזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים למשפחות ומסייע
בקיומן.
אחריות לריכוז מידע וידע הנצבר במערכות שרות שונות ולהבאתן
להנהלת המחלקה לש"ח ולמר"צ מתוך מגמה להגברת מודעות ,למידה,
לשיפור תכניות מניעה ולמיומנויות טיפוליות של עו"ס המשפחה.
מעקב אחר ביצוע תכניות.
יזום פעולות שיווק ,הסברה ופרסום וגיוס משאבים אנושיים וכספיים
להרחבת נפח הפעילות בתחום.
קיום קשר וחיזוק שיתוף הפעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה
לבניית מאמץ ציבורי חברתי יעיל וחזק להתמודדות עם תופעת
האלימות במשפחה.
משתתף בצוות ההיגוי של "מרכז למניעת אלימות" איזורי.
ביצוע תפקידים ומשימות נוספות לפי הוראות הממונה.

•
•

השכלה :עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול
במשפחה )בליווי הדרכה שיטתית(.
רישום בפנקס העובדים הסוציאלים.
בעל הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות במשפחה ו/או האלימות
בין בני זוג .רצויה גם הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול
המשפחתי /טיפול קבוצתי.

•
•
•
•
•
•
•
דרישות התפקיד:

•
•

הכישורים
הדרושים:

•
•
•

כפיפות:

למנהלת האגף לשירותים חברתיים.

יתרון לבעלי ניסיון בעבודה ס ו צ י א ל י ת .
נכונות לעבוד אחר הצהריים לפחות פעם בשבוע.
יחסי אנוש טובים.
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הערות:

•
•

•

•

מנהלה:

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה.
הזדמנות שווה ניתנת לאשה ולגבר ,בעלי כישורים מתאימים להתמודדות
למשרה הפנויה.
יש להגיש טופס הגשת מועמדות למכרז "שאלון למועמד" )מפורסם באתר
עיריית קרית ים  ,(www.kiryat-yam.muni.ilבצירוף המסמכים הבאים:
• קורות חיים – קו"ח יכללו פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי
והניהולי של המועמד.
• תעודות השכלה והמלצות.
• צילום תעודת זהות כולל ספח.
• אישור העסקה ממקומות עבודה קודמים )על אישור ההעסקה לכלול
תאריכי העסקה מלאים ,היקפי משרה ,פירוט העיסוקים והניסיון
הניהולי ככל שנדרשים(.
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו
בהליכי הקבלה לעבודה .המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך
להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה ,ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות
וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם כשאינה
מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית ,אם המועמד הוא בעל כישורים
דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים .המועמד המבקש לקבל עדיפות בשל
השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם
מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

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  .2910601ניתן להעביר למייל gilis@k-yam.co.il
מועד פרסום המכרז08/03/2022 :
מועד אחרון להגשת מועמדות –  22/3/2022עד השעה .13:00
דוד אבן צור
ראש העיר
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