י"ז אלול תש"ף
 06ספטמבר 2020
מכרז חיצוני /פנימי מספר  24.20לתפקיד

עו"ס לטיפול באזרח הוותיק (עו"ס לזקן)  -הארכה

למנהל לשירותים חברתיים בעריית כרמיאל עו"ס לטיפול באזרח הוותיק.
משרה 50% :
דרוג דרגה :עו"ס (י'-ח')
כפיפות :אחראית המדור לזקן
תיאור התפקיד :
• מקיים טיפול פרטני ,מייעץ ומתווך לאזרחים ותיקים במטרה לשפר את תפקודם האישי,
החברתי והמשפחתי.
• מקיים שיתופי פעולה עם כל שותפי התפקיד בעיר.
• בונה תוכניות טיפול ללקוחותיו הכוללות תוכניות טיפול אישיות ,משפחתיות ,קבוצתיות
וקהילתיות.
• מקיים קשר עם אזרחים ותיקים במוסדות.
• יוזם ומאתר צרכים חברתיים של אוכלוסיית היעד.
• מפעיל ,מנחה ומדריך עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים.
• משתתף בוועדות ודיונים .
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דרישות התפקיד:
ניסיון והיכרות בטיפול במשפחות בשירותי רווחה עירוניים – תנאי סף.
תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש טובים  -יתרון.
יכולת עבודה בתנאי לחץ  -יתרון.
עבודה בסביבה ממוחשבת  -יתרון.
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית – תנאי סף.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים – תנאי סף.
ניסיון של  3שנים לפחות בעבודה סוציאלית – תנאי סף.
ניסיון בעבודה וטיפול עם אזרחים ותיקים -יתרון.
דובר השפה הרוסית -יתרון.

ניתנת הדרכה וליווי מקצועיים ואופק מקצועי.
לפרטים ניתן לפנות יעל סמלוי בטלפון .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  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

