לשכת ראש העיר

כ"ז בסיוון תשע"ט
 30ביוני 2019

לכבוד
לשכת הדובר
ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  4/7/2019את המכרז הבא:
מכרז חיצוני מס'  - 37/2019עו"ס כוללני

תיאור התפקיד:
 איתור אוכלוסיות מש"ה בכל הגילים בתחום הרשות הנזקקים לשירותים. עבודה עם משפחות ,ילדים ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים בתחום מש"ה )מוגבלות שכליתהתפתחותית(.
 אחריות לבניית תכנית טיפולית לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית. ייזום ופיתוח מסגרות טיפול שונות ופרויקטים שיש בהם כדי לענות על צרכי האוכלוסייה. ייזום פעולות סיוע להפעלת מתנדבים בתחום מש"ה. יכולת ליצור קשרי עבודה מקדמים בצוות רב מקצועי. עבודה מול אגפי העירייה הרלוונטיים מול גורמי חוץ )אנשי מקצוע ,פיקוח ומסגרות( ומולבית ספר לחינוך מיוחד "נאות אילנה".
 אחריות לקיום קשר עם המוסדות בהם חוסים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועםמשפחותיהם.
השכלה:
 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.ניסיון :יתרון ל 3 -שנות ניסיון ,רצוי שנתיים לפחות בתחום הטיפול באדם בעל מוגבלות שכלית
התפתחותית.
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  -לראש צוות.
היקף משרה 75% -
שכר  -דירוג עו"ס ט-יא
המעוניינים יוכלו להגיש הצעותיהם בליווי קורות חיים וצילומי תעודות לרבות היעדר רישום
פלילי במסירה אישית בלבד עד  25/7/2019שעה  12:00במחלקת 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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