
 

                                                                               
 אנוש משאבי אגף      

 
 91/2/54כ"א  –חיצוני/פנימי מכרז 

  משפחות חד הוריות -מרכז עוצמה – משפחהעו"ס 
 

 כפיפות :
 אגף שירותים חברתיים ומנהלת מחלקה מנהל

 
 תיאור התפקיד:

 לפעולה רכזאחראי להכנת המ 
 ארגון המבנה והתנאים הפיזיים -
הסברה  לעובדי המחלקה לשירותים חברתיים  וטיפוח יחסי גומלין ושיתוף  פעולה בין עובדי  -

 המרכז לעובדי המחלקה לשירותים חברתיים
 הכנת הנחיות ובניית טפסים -
 מיפוי וגיוס משאבים -
 מיפוי השירותים והתוכניות בקהילה ויצירת קשרים ראשונים -

 ומכשיר העובדים לטוק 

 מנחה קבוצות מיקוד של הלקוחות  לצורך תכנון  פעולת המרכז 

 אחראי על יישום תכניות העבודה משלבי  ומנהל מח התכנון והביצוע  של התוכניות 

 :התערבות ברמת הפרט 
 הכרות  עם לקוחות מרכז עוצמה  והמשפחות בתכנית "נושמים לרווחה" -

 עם הלקוחות שמפונים למרכז והפנייתם  האבחון  ( intakeתהליך האינטייק )  אחראי על -
 קבוצתית וקהילתית, תעסוקה וכדומה.  : מיצוי זכויות, פעילות  למענים הרלוונטים

  :התערבות ברמת הקהילה 
 ארגון והפקת פרויקטים קהילתיים בשיתוף מתנדבים  ופעילים וניהול מפגשי עבודה איתם. -
וניהול "שולחן עגול" בשותפות   אחריות לגיוס ולאיגום משאבים, לפיתוח שותפויות והקמה -

 הלקוחות.
 שותפות בגיבוש והפעלת קבוצות פעילים של מרכז עוצמה. -

 
 תפקיד:תנאי סף ל

 השכלה:
  .תאר ראשון בעבודה סוציאלית 

 הסוציאליים העובדים בפנקס רישום. 

 
 ניסיון מקצועי:

  ן בטיפול במשפחות ו/או לבעלי ניסיון בעבודה קהילתית ובהובלת פרויקטיםועדיפות לבעל ניסי 
 

 דרישות תפקיד מיוחדות:
 .ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה בכתב ובע"פ 

 יתרון ידיעת שפות זרות , 

 .ידע בעבודה עם מחשב 
 

 כישורים אישיים:
  ,קפדנות ודייקנות בביצוע, ת, ואסרטיביות ואמפטיה כלפי הלקוחאמינות, יצירתיות וחדשנות

, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון ודריכות, התמודדות עם לחץ עירנות
 , יכולת עבודה בצוות. בעיות

 
  57% היקף המשרה:

 .ט'(-)יא'דרוג עו"ס  דירוג ודרגה:
 .סוציאליים עובדים – ארציים הסכמים י"עפ שכר: 
            

רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4ומה ק 2המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו  /           
carmit_oh@rehovot.muni.il 
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 הסף8
 ת לנשים וגברים כאחדמודעה זו מיועד

 


