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 מכרזים

 
 עיריית טייבה

 3/2/2022 מכרז  מס' 

 
 עו"ס כוללני / משפחה    אור המשרה :ית

 80%משרה חלקית :  משרהההיקף 

 עו"ס   :דירוג המשרה

 ט')-(יא  : דרגה 

 מנהלת המחלקה:  כפיפות

 

 התפקיד: תאור 

 מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי. -
 משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות ,קבוצתיות וקהילתיות. -
 מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול. -
 עם לקוחות ומוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.מקיים קשר  -
נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה  -

 מתחיל ומסיים טיפולים בצורה  מבוקרת .
 ב ובעל פה כנדרש.מנהל רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכת -
 משתף בוועדות בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו. -

 
 דרישות התפקיד: 

 תואר ראשון בעבודה סוציאלית. -
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. -
 עדיפות לבעלי  ניסיון בעבודה סוציאלית . -

 

 הערות כלליות  -
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ל 9ו  3עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים   תיבחן העדפה למועמד •

ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד   1998תשנ"ח 
  .המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות

במידה והתהליך המיון הראשוני  בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל, תתקבל הגשת מועמדותם  רק מועמדים שעומדים •
  .יצור עמך קשר להמשך התהליך משאבי האנוש ברשותם. ייסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטי

 העירוני, את טפסי הגשת המועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש עד לתאריךבאתר פרטי המכרז מפורסמים  •
 .13:00בשעה  24/2/2022

עמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת חובה לצרף טפסי הגשת מו  •
 .מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע  •
א אינה מתחייבת במסירת הודעה כלשהי למועמדים שאינם והי יהיובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיר

 .מתאימים
 

 הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. *

 


