
 למנהלת האגף לשירותים חברתיים באמצעות מנהלת המח' לנוער ולרכז התכנית.

 

 תיאור התפקיד:

 מתן מענה ואיתור בני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה מהחברה החרדית/הדתית. •

 עבודה טיפולית פרטנית וקבוצתית במחלקה לנוער ובמסגרות העירוניות. •

 אחריות על הלוגיסטיקה והפעלת המסגרת בשגרה ובאירועי חרום. •

 שת"פ עם אגף החינוך, שפ"ח, עיר ללא אלימות )מנהלי בתי ספר, יועצים(. •

 הנגשה של שירותי הרווחה על פי צורכיהם בשטח. •

 

 תנאי סף לתפקיד:

 השכלה:

 שנ"ל . 21בעל/ת •

 יתרון. -השתלמויות בתחום –בעל/ת תואר ראשון ו/או קורסים  •

 

 דרישות תפקיד מיוחדות:

 כה של בני נוער.יכולת יצירת קשר והדר •

 

 

 משרות(   3) 211%-12%היקף המשרה:  

 שכר: עפ"י הסכם ארצי המקובל ברשויות מקומיות.

 

 

 

רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4קומה  1/ המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו            

carmit_oh@rehovot.muni.il 

 22:11,שעה 11.2.1122עד יום חמישי, 

 על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

 למנהלת האגף לשירותים חברתיים באמצעות מנהלת המח' לנוער ולרכז התכנית. מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

 תיאור התפקיד:

 מתן מענה ואיתור בני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה מהחברה החרדית/הדתית. •

 עבודה טיפולית פרטנית וקבוצתית במחלקה לנוער ובמסגרות העירוניות. •

 אחריות על הלוגיסטיקה והפעלת המסגרת בשגרה ובאירועי חרום. •

 יועצים(. שת"פ עם אגף החינוך, שפ"ח, עיר ללא אלימות )מנהלי בתי ספר, •

 הנגשה של שירותי הרווחה על פי צורכיהם בשטח. •

 



 תנאי סף לתפקיד:

 השכלה:

 שנ"ל . 21בעל/ת •

 יתרון. -השתלמויות בתחום –בעל/ת תואר ראשון ו/או קורסים  •

 

 דרישות תפקיד מיוחדות:

 יכולת יצירת קשר והדרכה של בני נוער. •

 

 

 משרות(   3) 211%-12%היקף המשרה:  

 פ"י הסכם ארצי המקובל ברשויות מקומיות.שכר: ע

 

 

 

רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4קומה  1/ המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו            

carmit_oh@rehovot.muni.il 

 22:11,שעה 11.2.1122עד יום חמישי, 

 על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל מועמדותו/ה על הסף.

 מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

 אנוש משאבי אגף      

 11/2/44כ"א  -פנימי חיצוני/מכרז 
 מנותקחרדי לנוער  כים/ותמדרי

 
 

 
 כפיפות:

 .ולרכז התכנית באמצעות מנהלת המח' לנוער חברתיים לשירותיםלמנהלת האגף 
 

 תיאור התפקיד:
  ואיתור בני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה מהחברה החרדית/הדתיתמתן מענה. 

 .עבודה טיפולית פרטנית וקבוצתית במחלקה לנוער ובמסגרות העירוניות 

 .אחריות על הלוגיסטיקה והפעלת המסגרת בשגרה ובאירועי חרום 

 .)שת"פ עם אגף החינוך, שפ"ח, עיר ללא אלימות )מנהלי בתי ספר, יועצים 

 .הנגשה של שירותי הרווחה על פי צורכיהם בשטח 
 

 :תפקידתנאי סף ל
 :השכלה

 שנ"ל 21/תבעל . 
  יתרון. -השתלמויות בתחום –בעל/ת תואר ראשון ו/או קורסים 
 

 :דרישות תפקיד מיוחדות

 יכולת יצירת קשר והדרכה של בני נוער. 
 

 



 
   משרות( 3) %//4-22%  :המשרה היקף
 .מקומיות ברשויות המקובל ארצי הסכם י"עפ: שכר

 
 
 

רחובות, או באמצעות  1קומה  2המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו  /           
 carmit_oh@rehovot.muni.ilדוא"ל: 

 //:42,שעה 22.2.2/44עד יום חמישי, 
על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל 

 מועמדותו/ה על הסף.
 ת לנשים וגברים כאחדמודעה זו מיועד

 


