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 לתפקיד קורא-קול

 ניהול תחום רווחה וצרכים מיוחדים בקיבוץ נען
  הקדמה:

הרווחה והצרכים המיוחדים בנען פועל למען בריאותם ורווחתם האישית והחברתית של כל חברי  ענף  
בשימת דגש על אוכלוסיות עם פוטנציאל לפגיעות  נען ומשפחותיהם, בכל מעגלי החיים מלידה ועד זקנה,  

 בתחומים של: ילד ונוער, משפחה, נכות ושיקום, בעיות תעסוקה, התמכרויות ועוד.  

פועל לצמצום מצוקה והגדלת משאבי ההתמודדות של הפרט, המשפחה והקהילה. זאת, באמצעות  הענף 
מתן שירותים מקצועיים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, השיקום, האיתור, המניעה וההגנה, במגוון  

  דרכי התערבות ושיטות עבודה, כל זאת בהיוועצות עם אנשי מקצוע, הצוות לצרכים מיוחדים ומינהלת
 על פי העניין והצורך הבריאות 

 :  התפקידתיאור 

o  .ניהול מערך הפרט, בריאות הנפש, צרכים מיוחדים והרווחה בהתאם להחלטות נען 
o   משפחתו, בעת מצוקה ולפי הצורך.  לליווי ישיר או עקיף לחבר או 
o קיבוץ. ל  ץתוף שיתוף פעולה עם הגורמים בנען ומחו ,איתור וסיוע שוטף לחברים הנמצאים בקשיים 
o כוונה וסיוע במיצוי זכויות החברים.  ה 
o   .כתובת לחבר לפניות והפניה לייעוץ ולטיפול מקצועי 
o ליווי ותיחזוק מערך אנשי קשר לתמיכה בחברים. , איתור 
o  .קידום פרויקטים של הסברה ומניעה בקהילה 
o  .ניהול תקציב שנתי של כמיליון ₪ לרבות הכנת תכנית עבודה שנתית ובקרה 
o  וותים שונים: יו"ר הוועדה לצרכים מיוחדים, צוות דיור לצרכים מיוחדים,  חברות בוועדות ובצ 

   ינהלת בריאות.  , צוות למניעת סיכונים בקהילה, מ   (צח"יצוות חירום ישובי )

 התפקיד מצריך גמישות ועבודה בשעות לא שגרתיות. 

 כישורים נדרשים: 

o  יתרון   -סוציאלית/שיקום/סיעוד/רווחה השכלה ו/או ניסיון תעסוקתי בתחום עבודה. 
o  .יחסי אנוש מצוינים ותודעת שירות גבוהה 
o אקטיביות. יוזמה, יכולת ניהול עצמי ופרו 
o  .יכולת הקשבה ואמפטיה לצרכי הפרט 
o   אמינות ודיסקרטיות 
o יתרון   -ניסיון ניהול משמעותי, כולל ניהול צוותים ותקציב 
 

 משרה; עבודה בשעות גמישות; זמינות לאורך כל ימות השבוע.    70%-ל  50%בין  היקף משרה:
 

   מנהל/ת אשכול בריאות, סיעוד ורווחה. כפיפות:

 שנים  4: אורך כהונה

 . 2021נובמבר  ב  1 כניסה לתפקיד:

 2021ליולי   31עד  michraz@naan.co.ilקו"ח לכתובת יש לשלוח   :הגשת מועמדות

 " ניהול תחום רווחה וצרכים מיוחדים בנעןמועמדות לתפקיד הגשת ": המייל  בכותרתאנא הקפידו לציין 

 

 . 052-2317980  – שגב שכטר ניתן לפנות אל דוריתאו הבהרות  לשאלות 

 בהצלחה! 
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