
 בס"ד

 מנהל מרכז חירום מחוזי לטיפול באלימות במשפחה – 21מב/ מס' פנימימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת

 

 באלימות במשפחהמנהל מרכז חירום מחוזי לטיפול : תואר התפקיד

 :יאור התפקידת

 .אחריות על הקמת המרכז ומערך הדיור 

 .ניהול שוטף של המרכז 

 .אחריו על יישום המדיניות שנקבעה לשירות וקבלת החלטות תוך התייעצות עם צוות המרכז 

 .הטמעת נהלי עבודה שתאפשר את הפעילות השוטפת של המרכז כך שיעמדו בסטנדרטים שנקבעו 

 עבודת הצוות ותהליכי העבודה. פיקוח ובקרה על 

 .המנהל עובד מול הפיקוח המחוזי ותחת הנחיותיו המקצועיות 

 .ניהול אבחון תוך עמידה בלו"ז 

  קביעת מועדי פגישות , ישיבות וניהולן , למעט ישיבות מקצועיות יזומות שינוהלו בידי יוזם הפגישה או אנשי

 מקצוע אחרים עפ"י החלטת הצוות.

  אחריות על בקרת איכות של תהליך קבלת ההחלטות תוך עמידה בסטנדרטים מקצועיים והארגונים ומתוך ראייה

 כל זאת בחיבור עם המערכת המשפחתית המקצועית והקהילתית.ביחד, לינות כוללת של כל הדיסיפ

 .הערכת מדיניות פרוצדורות, נהלים ותוכניות 

 כז.ראחריות על תקציב המ 

 ותהליכי למידה של הצוות. אחריות על הדרכה 

 ניות וליווי לצוותים מקצועיים .כפיתוח ת 

 .אחריות על בקרת בסיס הנתונים של מקבלי השירות במרכז 

 . אחריות ובקה על רכישה תחזוקה וניקיון של ציוד 

 .אחריות על הניהול הפיזי של המקום 

 .יקיים וינהל את וועדת ההיגוי של המרכז 

 ס אלמ"ב.ישמש מתוקף תפקידו גם כעו" 

 .יהיה חבר בצוות ארצי לפיתוח המודל המקצועי 

    דרישות התפקיד:

  ותואר שני בעבודה סוציאליתרישיון לעו"ס. 

 שנים בעבודה ישירה עם משפחות. 5 ניסיון קודם של לפחות 

 ניסיון קודם בתחום טיפול אלימות במשפחה. 

 )ניסיון קודם בהדרכת צוותים )פרטני וקבוצתי. 

 מערכתית ויצירת קשרי קהילה יכולת לעבודה. 

  24/7יכולת עבודה בשעות גמישות וזמינות מלאה. 

 .100%: אחוז משרה

 .מנהלת אגף הרווחה : כפיפות

 ד בדירוג העו"ס.-ו :מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

  ת בקישור המופיע באתר העיריה. )בראש העמוד של מכרז זה(.ניתן להגיש מועמדו

 מיכל. -9909772-02או בטלפון  michrazim@bshemesh.co.ilלבירורים נוספים ניתן לפנות במייל 
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