מכרז כ"א פנימי  /חיצוני מס' 02/2022
עובד/ת סוציאלי/ת לתכנית נתיבים לגיל יסודי
יחידה :המחלקה לשירותים חברתיים.
תיאור התפקיד:
טיפול בפעוטות וילדים בגיל יסודי ומשפחות בסיכון.
הדרכת הורים לילדים בגיל יסודי ומשפחות בסיכון.
אחריות לבניית תכניות טיפול.
קיום ועדות הערכה ומעקב אחרי ביצוע התוכנית.
העבודה מלווה בהדרכה מקצועית.
היקף המשרה.66% :
תנאי העסקה ושכר:
• העבודה בכפיפות למנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים במועצה המקומית
אעבלין.
• ההעסקה הינה עפ"י חוזה זמני אשר יוארך מעת לעת בהתאם לתקציב המאושר ו/או אשור
התקציב ע"י המשרד המממן – דהיינו משרד הרווחה.
דרישות התפקיד:
תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
בעל/ת ניסיון של  3שנים לפחות בטיפול בילדים בגיל יסודי (מגיל  6עד  12שנים) והדרכת הורים.
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה טיפולית /הדרכת הורים.
בעל/ת רישיון נהיגה.
בעל תעודת רישום בפנקס העו"סים.
דרגה מוצעת :בהתאם לדרגת התחום הרלוונטי.
דרישות מיוחדות:
ידיעת שפה עברית ברמה גבוהה ,וערבית ברמת שפת אם.
מיומנויות תקשורת בין-אישית ונכונות עזרה לזולת.
אישור על היעדר רישום פלילי.
נכונות לעבודה בשעות גמישות.
יש לצרף להגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמעודכן בהגשת המועמדות:
• טופס הגשת מועמדות – שאלון שניתן להוריד מאתר המועצה – מדור דרושים.
• קורות חיים – למען הסר ספק קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.
• מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה.
• הגשת המועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון
בעבודה /רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת ,תיפסל על הסף ביום האחרון
להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה.
• השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז /משרה לא תתאפשר מעבר ל  3ימים לאחר
המועד האחרון להגשת המועמדות.
• המועצה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני התאמה לתפקיד כחלק מהליך הגיוס,
מלבד מעבר בהצלחה של מבדק יושרה
• על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח –  ,1998המכרז מתייחס לגברים ונשים
כאחד.

•
•

תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3ו 9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,תשנ"ח  1998ובתנאי שעומדים בתאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד .האמור
כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המגבלות.
תינתן העדפה לנשים לפי סעיף -6ג לחוק שווי זכויות האישה ,התשי"א  1951אם שני המועמדים
בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק עידוד של שילוב וקידום נשים
בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים ,התשס"ח .2008
המשרה מוצעת היא בהיקף של  66%משרה.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
רק פניות מתאימות תענינה – יש להעביר את כלל המסמכים המפורטים לעיל ובתנאי הסף
קורות חיים ,תעודות והמלצות בציון שם המרשה.
נא לשלוח לhabib.amir@gmail.com / Deebm1983@gmail.com :
לא יאוחר מיום  10/03/2022שעה12:00:
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