
 בס"ד

 עו"ס משפחה במרכז למניעת אלימות – 18מא/מס' פנימי מכרז 

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

 

 עו"ס משפחה במרכז למניעת אלימות. תואר התפקיד:

מנהלת המרכז לריכוז מידע וידע הנצבר במערכות שירות שונות ולהבאתן ל אחראי  תאור התפקיד:

מתוך מגמה להגברת המודעות, למידה, לשיפור תכניות מניעה לשלום המשפחה 

 . ולמיומנויות טיפוליות של עו"ס המשפחהלאלימות במשפחה 

  מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה

 וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה )שלוחה(.

  ,משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות

 קבוצתיות וקהילתיות.

 .מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול 

  מקיים קשר עם לקוחות במוסדות, ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות

 הטיפול.

 .נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה, ומציגם לפני הממונים עליו 

 מקצועיים ומתנדבים )בתנאי שקיבל הכשרה  -מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך

 מתאימה לכך(.

 .מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת 

 ת הטיפוליות, ומדווח לממונים בכתב ובעל פה מנהל רישום ומעקב אחר התכניו

 כנדרש.

 .משתתף בוועדות ובדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו 

 .מפעיל חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי הטיפול 

  חבר פעיל בצוות השכונתי, כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות, ושותף באחריות

 הצוותים הכוללת לאוכלוסיה.

 תואר ראשון בעבודה סוציאלית, רשום בפנקס העובדים הסוציאליים.  דרישות התפקיד:

  יתרון לבעל הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות במשפחה ו/או האלימות בין בני

 זוג. רצויה גם הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי/ קבוצתי.

 .יתרון לבעל ניסיון בתחום 

 .ת המרכז לשלום המשפחה למנהל כפיפות:

 משרה. 75% :היקף משרה

 ט' בדירוג עו"סים.-י"א :מתח דרגות

שאלון אישי  יש לצרף טופס. michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת  הגשת מועמדות:

(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות העירייהלהשיג דרך אתר האינטרנט של )אותו ניתן 

מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים 

 , מיכל.02-9909772התקבלו בטלפון 

    .05.07.2018ולא יאוחר מיום   24.06.2018החל מיום  מועד להגשה:

 ______________ 
 משה אבוטבול 

 ראש העיר 
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