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מכרז פומבי -מס' 08/2011
הארכת מועד
עיריית קרית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תואר המשרה:
מלאה.
היקף משרה:
דרוג ומתח דרגות :מתח דרגות ז'-ה' בדרוג העובדים הסוציאליים.
מנהל/ת מחלקת פרט ומשפחה

כפיפות:

מנהל אגף רווחה.

תאור תמציתי של תפקיד:
אחריות על פעילותה התקינה והשוטפת של המחלקה ,אחריות על פיתוח ,תכנון וניהול מתן שרותי רווחה ופיקוח
עליהם ,תכנון מטלות ופרוייקטים לביצוע שנתי בנוסף לפעילות השוטפת ,אחריות להכנת תקציב המחלקה  -פיקוח
על ביצועו וגיוס כספים בהתאם לצורך ,הכנת תוכנית עבודה ואחריות על ביצועה בהתאם למדיניות הרווחה של
הרשות ומשרד הרווחה ,הדרכה וייעוץ מקצועי לעו"ס בקביעת אוכלוסיית היעד ,סדר עדיפות בטיפול בפונים,
מטרות מקצועיות והערכות תקופתיות לגבי יכולת ותפקוד מקצועי של העובדים ,עבודה בטיפול ישיר וטיפול קבוצתי
בהתאם לצורך ,חברות בצוות הבכיר של האגף ,ניהול צוות עובדים ,השתתפות בישיבות ודיונים ועוד.

תנאי סף לדרישות התפקיד:
השכלה:

תואר ראשון לפחות בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמאי מוכר (עדיפות לבעלי תואר שני
בעבודה סוציאלית).

הכשרה מקצועית:

בעל/ת תעודת מדריך/ראש צוות מוסמך/ת מטעם משרד הרווחה(בוגר/ת קורס מדריכים/ראשי
צוות) או סיום לימודי תואר שני בעבודה סוציאלית במוסד אקדמאי מוכר.

קורסים והשתלמויות :קורסים והשתלמויות רלוונטיים לתפקיד.
נסיון מקצועי :

נסיון מקצועי מוכח ומוצלח של  2שנים לפחות כעובד סוציאלי ברשות מקומית או ארגון אחר,
נסיון מקצועי בתחום ונסיון מקצועי בתפקיד ניהולי.

כישורים אישיים:

יכולת הקשבה ונכונות לעזור לזולת ,כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים ,כושר התבטאות
בכתב ובע"פ ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת ייצוג המחלקה בפני גורמים חיצוניים ,אמינות
ומהימנות אישית ,כושר עבודה בצוות ,יכולת תיאום ופיקוח ,נשיאה באחריות ,כושר התמדה.

דרישות ייחודיות  :רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה או באתר האינטרנט של העירייה (כתובת:
 .)www.kono.orgi.ilאת הבקשות בצרוף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה והמלצות ,יש להגיש במעטפה
סגורה עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן בתיבת המכרזים הממוקמת באגף משאבי אנוש בעיריית
קרית אונו ,בכתובת רח' הנשיא  25קרית-אונו.
תאריך אחרון להגשה :יום שלישי 11.1.2011 ,עד שעה .12:00



בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

יוסי נשרי
ראש העיר

