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ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  12/3/2020את המכרז הבא:
מכרז חיצוני מס'  - 39/2020עו"ס טיפול באלימות במשפחה )מיקוד גברים(
תיאור התפקיד:
 אחראי על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כוללילדים נפגעים וחשופים.
 ריכוז המומחיות והטיפול בגברים במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה. זיהוי ,איתור ליישוג של בעיות האלימות במשפחה. קליטת הפניות מכל השירותים :רווחה ,משטרה ,עצמיות ועוד. בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול שקובעת יעדים,משימות לביצוע ותוצאות רצויות ובשיתוף עו"ס המשפחה מנהל ההתערבות.
 הפניה ותיווך לגורמים טיפוליים מתאימים במחלקה ומחוץ למחלקה. טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום אלימות גברים ,בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם לתוצאתההתערבות של עו"ס המשפחה
 תיעוד ההתערבות בתיק המשפחה ועדכון שוטף של מנהל הטיפול עו"ס המשפחה-.ניסיון :יתרון לניסיון בתחום הטיפול בגברים.
דרישות המשרה:
א .עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
ב .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ג .רצוי הכשרה לטיפול באלימות במשפחה בהתמחות בטיפול בגברים בבית הספר המרכזי במסגרת
מתווה הצמיחה לעובדים סוציאליים באלימות במשפחה.
כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית.
יכולת בעבודת צוות רב מקצועית.
מיומנויות בינאישיות וטיפוח יחסים בינאישיים.
היקף המשרה75% :
דרוג ודרגה :דרוג עו"ס )י"א  -ט(
כפיפות :למנהל/ת המרכז לשלום המשפחה
המעוניינים יוכלו להגיש הצעותיהם בליווי קורות חיים וצילומי תעודות לרבות היעדר רישום פלילי
במסירה אישית בלבד עד  1/4/2020שעה  12:00במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש העין ,רחוב שילה ,21
טלפון.03 -9007290/256/320 :
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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