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

 מכריזה עיריית קריית ביאליק על משרה פנויה כדלקמן:

שירותים חברתייםלאגף /ת מנהל

תיאור התפקיד:

 העבודה וחלוקתה. אחריות לעבודתו התקינה של האגף, עובדיו ועובדי המסגרות  ומארגן את מתכנן
 בתחום הרשות המקומית.  הלאוכלוסייהקשורות בו, על מנת לתת שירותים חברתיים 

 .פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב

 יות הפעולה של השירותים אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקים של האגף ולביצוע תכנ
 החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנוהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 והרשות המקומית.

 הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות מנכ"ל) דפועל בהתאם למדיניות משר 
 תע"ס( ואחראי ליישום מדיניות זו.

 נתונים שיטתי וזיהוי  ףשנתי, המבוססות על איסו-כניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורבאחריות להכנת ת
 צרכים בקהילה.

 לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכניות העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם. אחראי

 רווחה  ושילוב פעולות האגף עם שירותי בוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאוםיוזם, מפתח ומקיים קשר ק
 אחרים בקהילה, ייצוג המחלקה בפני גורמי חוץ.

 לביצוע הרישומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי האגף ומן ההוראות שנקבעו  אחראי
 על ידי המשרד בנושאים אלו.

 ייעוץ, הדרכה והשתלמויות  אחריות להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר על ידי
 יה שבטיפול האגף ולשיפור השירות.יבהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוס

  אחריות לכך שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד
 הרצוי, בהתאם לצורכי עבודת האגף.

 ה בתכנון ופיתוח שירותים.יפועל לשיתוף האוכלוסי

 וע פעולות דומות לפי דרישה.ביצ

. בהתאם לאוגדן תנאי שירותג'( -)מתח רמות ה' דירוג עו"סב משרה מלאה  תנאי העסקה:

דרישות התפקיד:

  בעבודה סוציאלית.עו"ס בעל תואר בוגר

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

 או התחייבות לצאת לקורס מדריכים ראשי צוותים או סגל בכיר הקרוב  בוגר קורס מדריכים ראשי צוותים
 ולסיימו בהצלחה.

  שנים לפחות בעבודה סוציאלית. 5ניסיון של

  שנים בניהול צוות עובדים. 3ניסיון של לפחות

  בארגון מפעלים ופרוייקטים בקהילה.ניסיון

 .כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ

 .כושר הדרכת עובדים

ות במצבי לחץ, יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה, יכולת עבודה בצוות, יכולת התמודד, אישיים: כישורים
 יחסי אנוש טובים.אסרטיביות, יוזמה, 

 .למנכ"ל העיריה כפיפות:

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

קורות חיים בצירוף תעודות, אישורים והמלצות יש למסור במעטפה סגורה עד ליום 25/5/2017 בשעה 12:00 
במשרד משאבי אנוש, עיריית קריית ביאליק,  שד' ירושלים 16 .  לפרטים  והבהרות טל' 04-8780819  . 

 עזרא  חכם,

מנכ"ל העירייה


