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 1979בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"מ 

 מכריזה עיריית קריית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן:
 

 באגף לשירותים חברתייםבד/ת סוציאלי/ת עו
 
 

 תיאור התפקיד:

 טרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה ול בלקוחות במטיפ
 למוסדות ושירותים רלבנטיים, על פי השיטות והמיומנויות ה מקובלות במקצוע. 

 .ביצוע משימות בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים 

 ילה למען קידום שירותי האגף וטיפול באוכלוסיות היעד של פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקה
 מוסדות אלו.

 יות שבתחום האחריות באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות שיפור מצבן של אוכלוס
 וקהילתיות.

 .קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול 

 שם הבטחת המשכיות הטיפול.קיום קשר עם לקוחות במוסדות ועריכת ביקורים ל 

 נקיטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם לפני הממונים עליו. 

 מקצועיים ומתנדבים)בכפוף לקבלת הכשרה מתאימה(.-הפעלה, הדרכה והנחיית עובדים סמך 

 .ביצוע עבודה לפי תכנית עבודה, התחלה וסיום טיפולים בצורה מבוקרת 

  אחר תכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובע"פ כנדרש.ניהול רישום ומעקב 

 .השתתפות בוועדות, בדיונים בהתאם להנחיות הממונים 

 .הפעלת חוקים ותקנות רלבנטיים לצורכי הטיפול 

  חבר/ה פעיל/ה בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף/ה באחריות הצוותים הכוללת
 .הלאוכלוסיי

 
 

 העסקה:תנאי 

 תקציב פעולה( 25%תקן +  75%) משרה מלאה 

 בהתאם לאוגדן תנאי שירות.ט'( -)מתח דרגות י"א דירוג עו"ס 

 
 דרישות התפקיד:

  תוארB.A .בעבודה סוציאלית 

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

  .ניסיון של שנתיים לפחות 
 

יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה, יכולת עבודה בצוות, יכולת התמודדות במצבי לחץ,  כישורים אישיים:
 אסרטיביות, יוזמה, תקשורת טובה, יחס אדיב, יחסי אנוש טובים.

 
 למנהלת האגף לשירותים חברתיים. כפיפות:

 בכל מקום בו מנוסח המכרז בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, ולהיפך.

 

   12:00בשעה , 9/4/2017' , אבמעטפה סגורה עד ליום למסור קורות חיים בצירוף תעודות, אישורים והמלצות יש 

 04-8780819.  לפרטים  והבהרות טל'     16, עיריית קריית ביאליק,  שד' ירושלים במשרד משאבי אנוש

 

 
 עזרא  חכם,

 מנכ"ל העירייה

 

 

 עד להחלטת ועדת הבחינה גילוי נאות: המשרה מאויישת ע"י עובדת


