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מכרז פומבי
מס' 7/2016
עיריית קריית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:
עו"ס/ית לחוק הנוער ומשפחות ומטפל/ת במרכז לטיפול באלימות במשפחה
תואר המשרה:

היקף משרה:
כפיפות ארגונית:
דרוג דרגה:

 90%משרה.
מנהל אגף רווחה.
מתח דרגות ט'-ז' בדרוג העובדים הסוציאליים

תיאור תמציתי של תפקיד:

חוק הנוער – טיפול בקטינים נזקקים ,דיווחים ,קיום קשר עם שירותים ומסגרות לשם איתור קטינים נזקקים  .מפעיל את
סמכות הפק"ס לפי חוק הנוער  .טיפול בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ ,טיפול
ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים ,עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע .
אלימות במשפחה – אבחון והערכות מסוכנות ובניית תוכנית הגנה מותאמת להערכה  .טיפול פרטני ,קבוצתי ומשפחתי  .קשר
עם גורמי טיפול נוספים ומשיקים בקהילה עפ"י הצורך  .ביצוע תוכניות על רצף ההגנה ,הטיפול ,הענישה והמניעה .

דרישות התפקיד:
השכלה:

תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר .בוגר קורס עו"ס לחוק הנוער ובעל מינוי .
רצוי הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי  /קבוצתי .

נסיון מקצועי :

שלוש שנות ניסיון במחלקות לשירותים חברתיים .עדיפות לבעלי נסיון בתחום הטיפול במשפחות
ובילדים בסיכון.

כשירות מקצועית:

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

כישורים אישיים:

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

הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת ) www.kono.org.il:או במשרדי אגף
משאבי אנוש בעירייה .את הבקשות בצרוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות המעידות על
דרישות בתנאי הסף והמלצות ,יש להגיש במעטפה עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן באגף משאבי
אנוש בעיריית קריית אונו ,בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו.
תאריך אחרון להגשה :יום שני 23.05.2016 ,עד השעה . 12:00



בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
ישראל גל
ראש העיר

