י"ט תשרי תשפ"א
 07אוקטובר 2020
מכרז חיצוני/פנימי מס'  26.20לתפקיד רכז/ת תעסוקה במרכז עוצמה
לעיריית כרמיאל דרוש/ה רכז/ת תעסוקה במרכז עוצמה.
היקף משרה50%:
דרוג דרגה:

 8-10דירוג המח"ר.

תיאור התפקיד:
ריכוז תחום התעסוקה ומתן ליווי פרטני במרכז עוצמה למשפחות של משרד הרווחה ועיריית
כרמיאל.
הגדרת התפקיד:
• ניהול ממשקי עבודה מקדמים עם כלל הגורמים העובדים מול הפונה.
• אבחון – הערכת צרכים והגדרת מענה תעסוקתי מתאים ללקוחות מרכז עוצמה.
• בניית תכנית עבודה עם הפונים וליווי שלהם לביצועה.
• אימון אישי להשמה ,השתלבות והתמדה בעבודה.
• היכרות עם שוק התעסוקה המקומי וסיוע בהשמה עפ"י הצורך ,עבודה מול מעסיקים במידת
הצורך.
• סיוע בפיתוח שירותים תעסוקתיים מותאמים ללקוחות מרכז עוצמה.
• השתתפות מלאה בקורס הכשרה לתפקיד מקצועית – בית ספר המרכזי לעבודה סוציאלית.
דרישות התפקיד:
• בוגר תואר ראשון )רלוונטי( תחום מדעי ההתנהגות ,חברה ,עבודה -יתרון לעבודה סוציאלית.
• ניסיון משמעותי קודם בתהליכי ליווי וחניכה אישית עם אוכלוסיות מגוונות.
• ידע והיכרות מעמיקה אודות עולם העבודה.
• הכשרה בהנחיית קבוצות ו/או קורס אימון.
• ניסיון בשיקום תעסוקתי ו/או מיצוי זכויות.
• שליטה ביישומי מחשב.
דרישות נוספות:
יכולת עבודה והשתלבות בצוות רב מקצועי.
יכולות תקשורת בין אישית – מיקוד ,הקשבה ,הנעה ,אמפתיה ,אמונה ביכולות ואהבת האדם.
יכולת לעבודה בסביבה דינאמית ומשתנה.
יכולות ניהול ועבודה עצמית.
ניתנת הדרכה מקצועית מוסמכת וליווי צמוד ,השתלבות בצוות עובדים המאופיין ברמת לכידות,
תמיכה ומיומנות עבודה ברמה גבוהה ,בתחומי טיפול מגוונים מאתגרים ובעלי ערך.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל סמלוי -ראש מנהל הרווחה .04-9088104

לאור התפרצות נגיף הקורונה ניתן להגיש מועמדות במייל Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il

או בפקס מס'  04-9884111באמצעות הטפסים הנמצאים באתר העירייה.
מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא  28/10/2020בשעה . 12:00
על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשים כגון
 :שאלון אישי ,קו"ח ,אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף ,המלצות ,צילום ת"ז וכו'.
בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל ,לא
תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה .כמו גם בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
נתון לשק"ד הרכב וועדת המכרזים.
שכר משוער למשרה )ברוטו( :לפי סימולציה .המועמדים שיוזמנו למכרז רשאים לברר מראש או
במעמד המכרז.
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
•

ה ע ר ה – המשרה אינה פנויה ,העובד שיבחר ישובץ בה לאחר זכייתו במכרז כדין.

• הערה – בשל תקופה זו שעל הפרק והנחיות הממשלה המשתנות מעת לעת ,הרכב וועדת
המכרזים סוברני להחליט על קיום המכרז בזום ולא פרונטלי .הודעה על כך תינתן מראש
למועמדים שיוזמנו.

בברכה,
עו"ד עינב בן יהודה
מנהלת משאבי אנוש
העתקים :משה קונינסקי  -ראש העיר
דר' שולה מנחם – מנכ"ל העירייה
יעל סמלוי -מנהלת המנהל לשירותים חברתיים
ועד עובדים

