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\\mahr\hr-docs\עוס מרכז טיפול לנוער ) שייח \2022גיוס עובדים \גיוס עובדים\משאבי אנוש

 ' כסלו, תשפ"גה
             2022נובמבר,  29

         
 (בשייח דנוןטיפול בנוער )רכז ל ת/עובד/ת סוציאלי - חיצוני 2022/42כרז כ"א מהארכה 

 
  ש"ש.  28משרה. 66% היקף משרה :

 . 21:00-17:00 שעות העבודה :
 

  עו"ס. דרוג שכר : דרגת
 

  .המחלקה לשירותים חברתיים תמנהל  כפיפות :
 

 תיאור התפקיד : 
 .יישוג ועבודת רחוב עם הנערים ,איתורריכוז  *
 מרכז.ה פעילותמכלול ריכוז  *
 משותפת וחשיבה בחינת צרכים , בניית תכנית אישית מרכז הכוללהכולל בנערים לקצר מועד תן טיפול מ *
 .לתמיכה זרה, ליווי או/ ו טיפול יםזקוקים באילו תחומים הנער  
 . קבוצההנושאיים משמעותיים לחברי קבוצות טיפוליות בהנחיית  *
  השמת בני נוער חסרי מסגרת או חסרי עורף משפחתי תוך מתן סיוע אישיו-התערבות בשעת משברביצוע * 
 על פי הנדרש.  
 הדרכה מתן שיפור הקשר בין הנער ומשפחתו ו, התערבות עם הנער ומשפחתו -התערבות משפחתיתביצוע  *
 הורית.    
 מרכז. בסטטוס הפעילות של בנם ב , עדכונםההוריםעם שר רציף על קשמירה  - מעורבות הוריםאחריות על * 
  .עדכון במכלול העשייה, התייעצות. עו"ס הנוער ברשותעבודה בשת"פ עם  *
 . םייעודייתהליכי ההתערבות בטפסים סיכום ותיעוד העבודה בתיקי הטיפול  *

 דרישות התפקיד:
התעודה והרישום  יש לצרף את העתק חובה !  -בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העו"סים  B.A * תואר

 לקורות החיים . לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף תעודות כנדרש.
 

יש לפרט את הניסיון הרלוונטי חובה !  - שנתיים לפחותשל עבודה עם אוכלוסיית נוער ב –* ניסיון מקצועי 
בקורות החיים כולל משך זמן הניסיון בציון חודש ושנה. לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף פרוט 

 כנדרש.
 . לנוער בסיכוןעדיפות לבעלי ניסיון בעבודה עם * 
 חובה !  –שליטה בערבית ברמת שפת אם * 
 ותפיסה מקצועית.מחויבות לתפקיד * 

 צוות ועבודה עצמאית במקביל.  ת* יכולת טובה לעבוד
 

 המועצה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת חרום.

 הליכי המיון הצפויים למשרה: 
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  -

בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה.  יש מועמד/ת  -

 לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

 בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה. -

 למייל.לצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס לקישור המצורף 

 .2022/21/14 -הגשה עד לתאריך

 מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.

 משה דוידוביץ

 ראש המועצה                                                                                                    

mailto:Hr_1@mta.org.il
mailto:Hr_2@mta.org.il

