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 מכרז  חיצוני  מס' __45/17_ עו"ס/ית  עובד נוער וצעירים במצוקה

 
 בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה .●

 
 עו"ס/ית עובד נוער וצעירים במצוקה.תואר התפקיד:

 
 1. איסוף נתונים אודות אוכלוסיית היעד. עריכת מיפוי של מקומות הבילויתאור התפקיד:

     והשהיה של האוכלוסייה, מעקב אחר שעות השהות בילוי של האוכלוסייה
 הבילוי וההתנהגות שלה הסתייעות במידע הנמצא ברשות המקומית               לימוד דרכי

     או  בסוכנויות אחרות כגון ועדים שכונתיים, שרותי מבחן ואחרים.
 2. יציאה אל המקומות הטבעיים בהם שוהה האוכלוסייה בשעות ובזמנים שלה,
     לשהייה מקסימלית של העובד וקיום דיאלוגים בנושאים חברתיים, אישיים

     וקבוצתיים.
 3. לפתח בנערים רצון לשינוי והתמודדות עצמית עם הבעיות תוך סיוע ועזרה

      בהכרת הסוכנויות ותפקידיהם.
                                4. ליווי ומעקב אישי אחר כל נער מהמטופלים. גם במהלך שילובם במסגרת

     שיקומית אחרת
                                5. קביעת סדר קדימויות להתערבות טיפולית במסגרת הצוות השכונתי ו/או צוות

     המחלקה לש"ח.
  

 תואר ראשון בעבודה סוציאלית , רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.השכלה:
 רצוי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוער וצעירים (במוקדי מצוקה).

  
 2 עוס"ים 100% כל אחד.היקף משרה:

 
 יא' – ט'  בדרוג עו"סים.מתח דרגות:  _

 
 

לקבל הגשת מועמדות: שניתן פנויה למשרה בקשה אישי/ שאלון טפסי גבי על מועמדות להגיש              יש
חיים קורות לצרף יש העירייה של האינטרנט באתר או העירייה            במזכירות

 ותעודות מתאימות.
 

איטח רחל לגב' העירייה. למזכירות סגורה במעטפה להגיש יש מועמדות הגשת להגשה: אחרון                מועד
  טל: 02-9909807 לא יאוחר מיום 29.10.17.
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                                                                                                  משה  אבוטבול
                                                                                                   ראש   העיר

  
 עוסים משפחה
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