
 בס"ד

 דרושים למילוי מקום:לאגף הרווחה 

 

  משרה. 100%מנהל מרכז חירום מחוזי לאלימות במשפחה 

שנים בעבודה ישירה עם  5ניסיון קודם של לפחות , רישיון לע"ס ותואר שני בע"ס: דרישות התפקיד

ניסיון קודם בהדרכת צוותים )פרטני , ניסיון קודם בתחום טיפול באלימות במשפחה, משפחות

 .24/7יכולת לעבודה בשעות גמישות וזמינות מלאה , וקבוצתי(

 משרה 100%ם רכזת משפחתוני. 

בחינוך או  B.A.תואר ראשון בחינוך לגיל הרך או התמחות בגיל הרך לאחר : דרישות התפקיד

ציולוגיה, או בוגר/ת תכנית שוורץ, ניסיון מוכח של בעבודה סוציאלית או בפסיכולוגיה או בסו

לפחות בהדרכה פרטנית וקבוצתית במסגרות חינוכיות לגיל הרך במתן הדרכה ובהנחיית שנתיים 

 קבוצות.

 משרה 50%ב מדריך ביחידה לדרי רחו. 

שנות לימוד, ניסיון של שנה בהדרכה בטיפול באוכלוסיות קצה או  12תעודת  :דרישות התפקיד

 נפגעי התמכרויות.

 משרה 50%ב עו"ס ליחידה לדרי רחו. 

עו"ס תואר ראשון, ניסיון של שנתיים באוכלוסיות קצה או בטיפול בנפגעי  :פקידדרישות הת

 התמכרויות.

  משרה 50%עובדת שכונתית. 

 שנות לימוד, ניסיון בפעילות ציבורית. 12תעודת : דרישות התפקיד

  משרה 25%עו"ס נערות נוצץ. 

בתחום המגדר ו/או גיל עו"ס, רישום בפנקס העו"סים, עדיפות לבעלי ניסון : דרישות התפקיד

 ההתבגרות.

 משרה 100%הדרך החדשה  -מלווה למשפחות יוצאי אתיופיה. 

בעל תואר אקדמאי, דובר אמהרית, בעל ניסיון ומיומנות בתחום הטיפול בעולים  :דרישות התפקיד

 יוצאי אתיופיה, יכולת כתיבה ודיבור בשפה העברית, היכרות ועבודה עם מחשב.

  משרה. 50%משרה+  75%משרה+ 100% עו"ס צרכים מיוחדים 

 עו"ס, רישום בפנקס העו"סים.: דרישות התפקיד

  משרה 75%עו"ס איתור וטיפול תכנית נוח"ם נערות מגזר חרדי. 

: עו"ס, רישום בפנקס העו"סים, היכרות ויכולת התאמה למגזר החרדי, זמינות דרישות התפקיד

ניסיון בעבודה קבוצתית, יתרון לבעלי ניסיון  ונכונות לעבודה בשעות אחה"צ והערב, יתרון לבעלי

 בעבודה עם נערות חרדיות.

  משרה 75%עו"ס מודל מניעתי מורחב נוח"ם נערים מגזר חרדי. 

: עו"ס, רישום בפנקס העו"סים, היכרות ויכולת התאמה למגזר החרדי, זמינות דרישות התפקיד

בעבודה קבוצתית, יתרון לבעלי ניסיון  ונכונות לעבודה בשעות אחה"צ והערב, יתרון לבעלי ניסיון

 .נערים חרדיםבעבודה עם 
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