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מכרז פומבי מס' 13102/
הארכת מועד
עיריית קרית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תואר המשרה:

עו"ס "עיר ללא אלימות" (עו"ס מתכלל).

היקף משרה:
כפיפות ארגונית :מנהל אגף הרווחה.
מתח דרגות י-ח בדרוג העובדים הסוציאליים.
דרוג דרגה:
 0.%משרה.

תאור תמציתי של עיקרי התפקיד:








ריכוז נתונים על מקרי אלימות ברשות בשיתוף עם מנהלת תוכנית "עיר ללא אלימות" ביישוב.
הפנייה ,ליווי ומעקב אחר מקרים שאינם מטופלים ,לגורמים הרלוונטיים.
תיאום ובניית ממשקים בין כלל הגורמים הישוביים העוסקים בטיפול בהיבטים רווחתיים של אלימות.
סיוע בהיבטים שונים של ניהול מקרה לעו"ס המשפחה/המנהל את הטיפול.
ריכוז ועדת הרווחה היישובית.
זיהוי צרכים יישוביים של הגורמים המטפלים וסיוע במתן מענים.
מטלות נוספות בתחום שיוטלו ע"י מנהל האגף ו/או מי מטעמו.

תנאי סף לדרישות התפקיד:
השכלה:

תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר.

נסיון מקצועי :

לפחות שנתיים נסיון בעבודה סוציאלית .עדיפות לנסיון בתחומי התפקיד.

דרישות נוספות:

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ,ידע מקצועי עדכני ,עמידה בקורסים והשתלמויות הקשורים
לתפקיד.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יזמה ומעוף ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,עירנות דריכות,
הבנה ותפיסה ,כושר למידה ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת
קבלת החלטות ,כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ניהול ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח ובקרה,
סמכותיות ,נשיאה באחריות ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים
חיצוניים ,התמודדות עם לחץ ושחיקה ,טיפול בו זמנית במספר נושאים ,התמדה ,יכולת פתרון בעיות.

הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה או באתר האינטרנט של העירייה (כתובת:
 .)www.kono.orgi.ilאת הבקשות בצרוף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה והמלצות ,יש להגיש במעטפה סגורה
עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן בתיבת המכרזים הממוקמת באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו,
בכתובת :רח' יצחק רבין  11קריית אונו.
תאריך אחרון להגשה :יום חמישי 21313102/ ,עד שעה .21:00



בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך3
גילוי נאות :התפקיד מאוייש בממלאת מקום 3
יוסי נשרי

ראש העירייה

