כ"ג חשון תשפ"א
 10נובמבר 2020

מכרז חיצוני /פנימי מספר  23.20לתפקיד עו"ס מתכלל/ת למרכז עוצמה  -הארכה
למנהל לשירותים חברתיים בעריית כרמיאל דרוש/ה עו"ס מתכלל/ת למרכז עוצמה.
משרה 100% :
דרוג דרגה :עו"ס (ח-ו)
כפיפות :ראש תחום עבודה קהילתית
תיאור התפקיד:
• תכלול התערבות עם פרטים ומשפחות ,בתיאום עוס המשפחה במחלקה או עוס המשפחה
בתכנית נושמים לרווחה -נציין כי מרכז עוצמה אינו בונה ומנהל ההתערבות במשפחה ,אלא
מסייע ביישום תכנית התערבות שבנה .עו"ס משפחה במחלקה עם המשפחה ומתמקדת
מיצוי זכויות או בהשתתפות בפעילות קבוצתית -קהילתית.
• להוביל את יישום תכנית העבודה בשיתוף הלקוחות בכל שלבי התכנון והביצוע של
התוכניות.
• ליזום ולהוביל פרויקטים קהילתיים בסיוע עו"ס מיצוי זכויות וקהילה ,מלווה משפחות
עוצמה ומתנדבים ופעילים.
תנאי סף  -השכלה:
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
דרישות נוספות-יתרון:
• יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות ה– OFFICE.
• שפות :ידיעת השפה העברית ,יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
• נכונות לעבודה בשעות לא שיגרתיות.
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  26/11/2020בשעה . 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.
•

הערה – המשרה אינה פנויה ,העובד שיבחר ישובץ בה לאחר זכייתו במכרז כדין.

•

הערה נוספת – 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 עירייה
גב' יעל סמלוי – ראש המנהל לשירותים חברתיים
ועד עובדים

