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 י"ג אדר תשפ"ג 
 2023מרץ  06

 ( דרושים) 107מספרינו: 

 : דרוש/ה
 

 במילוי מקום   עו"ס התמכרויות נוער וצעירים
   ת לפחותשבועו  15של פה לתקו

 

 התפקיד:  רתיאו

 טיפול פרטני וקבוצתי  •

 . טיפול נוספות בקהילהוך, בריאות וחינ רות מסג רכתית עםעבודה מע •

 איתור, מניעה וטיפול בנוער וצעירים על רצף התמכרויות. •

 אחריות על מסגרות טיפוליות לנוער בקהילה  •

 

 דרישות תפקיד:

 חובה  -תואר ראשון בעבודה סוציאלית •

 חובה  -בפנקס העובדים הסוציאלייםרשום  •

 . תתחום התמכרויובניסיון  •

 ותית. ת תרב רגישו •

 ולת עבודה עם צוות עובדים.כי •

 יחסי אנוש מעולים.  •

 ראש גדול.  •

 יכולת בקבלת החלטות והפעלת סמכות.  •

 

 דירוג העובדים הסוציאליים , משרה %57    היקף משרה:

 32.202  תחילת עבודה: 

 
 02-9415000לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת רווחה 

 

להגיש  ף כנדרש יש ידה בתנאי הסמעידות על עמ קו"ח, צילום ת"ז, תעודות ואסמכתאות ה

  9700502-1532 בפקס: או,  el.muni.il-r.enosh@bet: במייל, משאבי אנוש רכזת ,לאוראל גנון

 , תשפ"ג אדר'  גי  ,06.03.2023עד לתאריך:  
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 הערות: 
 

 לא תענינה.  -תעודות ומסמכים כנדרש  פניות שאינן עונות על דרישות המודעה או פניות שלהן לא יצורפו .1
תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת בהתאם לחוק שוויון   .2

 .1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח
 בהגשת קו"ח יש לציין מוגבלות.  -תאמות בהליכי הקבלה לעבודהמועמד עם מוגבלות זכאי לה .3
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות   .4

 המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
ת  פחה של עובד מועצה/ חכ"ל אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותני שמועמד/ת שהינו קרוב מ .5

 באישור ועדת השירות במשרד הפנים.
 ההעסקה הינה לתקופת ניסיון של שנה אחת, בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר. .6
ים, כולם או חלקם להיבחן במבחני התאמה, במסגרת  ד הרשות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמ .7

 הגופים העוסקים בכך. 
 ניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם.מועמדים אשר מעו  .8
במקרה בו הרשות תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך   .9

 מועמדים הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך. ל מראש 
 כאחד. המשרה פונה לנשים וגברים  .10

 
 בברכה,

 
 ס חיים מרגולי

 המועצה   לכ"מנ

 


