לשכת ראש העיר

י"ט באדר ב' תשע"ט
 26במרץ 2019

לכבוד
לשכת הדובר
ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  4/4/2019את המכרז הבא:

מכרז חיצוני מס'  - 14/2019עו"ס במרכז לשלום המשפחה
לטיפול בילדים נפגעים וחשופים לאלימות במשפחה
תיאור התפקיד:
 שותף בבניית התכנית הטיפולית לילדים ולהורים. נותן טיפולים פרטניים ,דיאדיים ,הדרכת הורים משפחתיים או קבוצתיים עפ"י התכניתהטיפולית שנקבעה.
 יועץ ומלווה לצוות במרכז בנושא ילדים נפגעים/חשופים לאלימות במשפחה ולעו"ס המשפחהבמחלקה.
 מתעד את תהליכי הטיפול וההערכה. משתתף בוועדות הערכה. נמצא בקשר עם שירותים משיקים בקהילה לטובת הטיפול בילדים )נתיבים להורות ,מרכזהורים וילדים ועוד(.
השכלה:
 תואר ראשון בעבודה סוציאלית. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.דרישות התפקיד:
 בעל ניסיון טיפולי בתחום טיפול בילדים במצבי סיכון והוריהם ,יתרון לבעלי תואר שני טיפולי. נכונות לעבודה בשעות גמישות ושעות הערב. ותק של  3שנים לפחות כעו"ס.ניסיון :לפחות  3שנים בטיפול במשפחות וילדים.
כישורים אישיים :יחסי אנוש טובים ,אמינות ומהימנות אישית ,יכולת יצירת קשר בין אישי
ויכולת עבודה בצוות ,בעל יכולת ארגון גבוהה.
דרישות נוספות :רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירות מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א – .2001
כפיפות  -מנהל מרכז לשלום המשפחה
היקף משרה  75% -כולל תוספת משרה יחידה
שכר  -בהתאם לתקנות איגוד עובדים הסוציאליים
המעוניינים יוכלו להגיש הצעותיהם בליווי קורות חיים וצילומי תעודות לרבות היעדר רישום
פלילי במסירה אישית בלבד עד _ 1/5/2019שעה ) 12:00למעט בין התאריכים  21-25/4/2019בהם
משרדי העירייה יהיו סגורים לרגל חג הפסח( במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש העין ,רחוב
שילה  ,21טלפון.03 -9007290/256 :
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי
משפחה ,מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או
נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
מועמדים מתאימים בלבד יענו.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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