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מועצהאזוריתאשכולל

משרה65% -עו"סרחובדרוש/ה
משרה25%-מרחביעו"סדרוש/ה

(משרה90%)ניתןלשלבביןשניהתפקידיםבהיקףשל


 %65בהיקף משרה:  -עו"ס רחוב .1
הגדרתתפקיד:

 .איתור זיהוי וטיפול בבני נוער בסיכון 
 הילה, יצירת קשר נגיש, זמין ומידי, בנסיון לבנות יחסים של שותפות שיובילו מתן דגש על טיפול במרחב הק

 בהמשך לתהליכי הערכה ואבחון מצב בני הנוער ומתן טיפול מותאם לצרכיהם.
  איתור משאבים והזדמנויות ליצירת מענים ברמת המועצה וגורמי חוץ עם מחלקות החינוך, הנוער והמחלקה

 לש"ח.
 .חדהסכם מיו :תנאיהעסקה

 
 משרה  %25 – מרחביס "עו .2

הגדרותתפקיד:
 .מאתר/ת בעיות וצרכים של הפרט ושל הקהילה 
  מטפל/ת בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר, סנגור, תיווך, מתן

 ידע לשם מיצוי זכויות כאזרח, משמש מנהל מקרה.
 ה לרבדיה, שומר על קשר עם כל המערכות )כגון: טיפת אחראי על שמירת קשר רציף עם המנהיגות המועצ

 סעודי(. -חלב, בתי הספר, מעונות יום, בית
 .מתן יעוץ לבעלי תפקידים בתחום החברתי, במטרה לסייע לפרט, למשפחה ולקהילה 
 על פי  ההקמה/ חברות בצוותים בין מקצועיים ליצירת תאום ותכנון פעולות קהילתיות כשירותים לאוכלוסיי

 הצריכים שעלו באיתור.
 : ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות. תנאיהעסקה

 

דרישותהתפקיד:
 .תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
 בשבוע, אחה"צ. םעבודה לפחות פע 
 .יכולת עבודה בתנאי לחץ ובמצבי חירום בטחוני 
 תוכניות עבודה.יכולת ניהול עצמית על פי יעדים ו 
 צוגיות ייכולת הובלה ויוזמה, גמישות בשעות העבודה, נסיעות בתפקיד, י, ויכולת לעבודה מערכתית רחבה

 ידע בעבודה עם מחשב.ובפורומים מקצועיים, 
 יתרון. - סיון בעבודה עם בני נוער/ צעירים בסיכוןינ 
 רכב חובה. - ניידות 
 הרשותי ד בשעת חירום כחלק מהמערךבועובדי המחלקה לשירותים חברתיים נדרשים לע. 

 
 *** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר  

במח' מזכירות, כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים,  אישורים   www.eshkol.infoהמועצה 
עד  08/9929147את ההצעות יש לפקסס למזכירות המועצה לפקס , והמלצותות ולניסיון מקצועי , תעוד

 .12:00בשעה  24/12/2018 - לתאריך
 
 .יענורקהמועמדיםשיעמדובדרישותהתפקיד 


בברכה,

גדיירקוני
 ראשהמועצה

http://www.eshkol.info/

