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עיריית טייבה
מכרז מס' 1/2/2022
תיאור המשרה  :עו"ס לטיפול בנפגעי סמים-מבוגרים.
היקף המשרה 50% :
דירוג המשרה :דירוג עו"ס
דרגה  :י'-ח'
כפיפות  :מנהלת המחלקה
תאור התפקיד:
-

-

מתן השירות לפונים נפגעי מבוגרים סמים באזור גיאוגרפי מוגדר.
טיפול בפונים נפגעי סמים במטרה לשפר תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ ,טיפול ישיר ועקיף והפנייה
למוסדות ושירותים רלבנטיים .הטיפול יינתן בהתאם לשיטות המקובלות במקצוע ועפ"י הנחייה ייחודית בנושא
הסמים אשר תינתן ע"י היחידה האחראית במשרד.
שיפור מצבן של אוכלוסיות נפגעי הסמים שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות ,משפחתיות קבוצתיות
וקהילתיות .ייזום פעולות איתור בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו ,קיום מפגשים ושיחות עם
הלקוחות נפגעי הסמים בכל מקום לצורכי איתור וטיפול.
 אחריות לקיום הקשר של המחלקה לש"ח עם גורמים מקצועיים אחרים בקהילה ועידודם לשיתוף פעולה ותמיכהותוכניות למען נפגעי סמים )שירותי בריאות ,חינוך ,שיקום ,תעסוקה  ,משטרה ועוד(.
אחריות לריכוז הידע והעברתו בפני העובדים האחרים במחלקה לשם תיאום הטיפול בנפגעי הסמים ובמשפחתו.
שיווק הנושא וקידום גיוס המשאבים ,קיום פעולות מיוחדות למען אוכלוסיות נפגעי הסמים.
אחריות לריכוז המידע על המטופלים והעברתו ,בצורה שתיקבע ע"י הנהלת היחידה לטיפול בנפגעי סמים.
אחריות לתיעוד התוכניות המתבצעות במחלקה ,ריכוז דיווחים וניתוחם והגשת המלצות ומסקנות למנהל המחלקה
לש"ח.
שותפות בקביעת מדיניות המחלקה ותוכנית העבודה הנקבעת עפ"י מדיניות המשרד.
דרישות התפקיד:

-

עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאליים.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מוכח של שנתיים בטיפול ישיר בפרט ובמשפחה.
המתקבלים לתפקיד יתחייבו לעבור קורס לטיפול בנפגעי סמים ,אשר מוכר ע"י המשרד ,לאחר תהליך קבלה.
סיום הקורס וקבלת תעודה הינם תנאי להמשך העסקתו של העובד.
העובדים יחויבו להשתתף בהשתלמות בנושא ,מעת לעת.

הערות כלליות
•
•
•
מכרזים

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים  3ו  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
תשנ"ח  1998ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד .האמור כפוף להצהרת המועמד
המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות .
רק מועמדים שעומדים בתנאי הסף כפי שפורסמו לעיל ,תתקבל הגשת מועמדותם במידה והתהליך המיון הראשוני
יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים .משאבי האנוש ברשות יצור עמך קשר להמשך התהליך .
פרטי המכרז מפורסמים באתר העירוני ,את טפסי הגשת המועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש עד לתאריך
 24/2/2022בשעה .13:00
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• חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד ,הגשת
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
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה והיא אינה מתחייבת במסירת הודעה כלשהי למועמדים שאינם
מתאימים
*הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

מכרזים

