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מכרז פנימי /חיצוני לתפקיד עו"ס מדריך – ראש צוות
מס ' מכרז9/2/2/ -
תיאור התפקיד:
עו"ס מדריך – ראש צוות.
היקף משרה.011% :
דרגת המשרה ודירוגה :דירוג עו"ס (ז-ה).
כפיפות :מנהל המחלקה.
תיאור המשרה:












שותף בקביעת מדיניות המחלקה ותכנית העבודה הנקבעת עפ"י מדיניות המשרד.
אחראי לביצוע תכנית העבודה של המחלקה באזור הגיאוגרפי שבאחריותו.
אחראי למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית לעובדים הסוציאליים בצוות ולחלוקת עבודה ביניהם.
אחראי לתכנון ,ארגון וניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה.
מדריך ראש צוות ממונה על עו"ס מתחומי מיומנויות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות בהיקף
של  6-8משרות מלאות וכן על עובדים מסייעים ( סמך מקצועיים) ועובדי מנהל וזכאות בצוות.
מנחה מדריך ומייעץ לעו"ס בעבודתו המקצועית ובמקרים מיוחדים ,באישור מנהל המחלקה.
אחראי על פיתוח וקידום אישי-מקצועי של כל העובדים בצוות בתאום עם המנהל תוך התאמה
לצרכי אוכלוסיית היעד.
אחראי לתאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלים באותו אזור גאוגרפי,
בהתאם להחלטת מנהל המחלקה.
יוזם פעולות לפיתוח וקידום השירותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסייה שבאזור.
בהתאם לצורך ,עוסק בטיפול ישיר ומחליף עובדים סוציאליים ,חברי הצוות בהעדרם.
מגיש למנהל ,בפרקי זמן קבועים ,תכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות ,לעבודתו
הוא ולניצול זמנו.

דרישות התפקיד:





עובד סוציאלי בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
תואר שני – יתרון
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
בוגרי קורס מדריכים/ראש צוות או סיום לימודי  M.Aבמגמת הדרכה מוכרת באוניברסיטה
וקיבל מהמשרד תעודת מדריך מוסמך.
מועמד שלא עבר את הקורס יתחייב תוך שנה לעבור את ההכשרה המקצועית.
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המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים ,שאלון מועמד/ת (אותו יש להוריד
מאתר העירייה  ) www.k-m.org.ilתעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד עד ה-
 02/3/3131לידי אורנית בן דוד באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי ,מרכז מסחרי . 0
טל 18-8411858-פקס 18-8611435-או למייל . oranit@k-m.org.il
מועמדים מתאימים בלבד יענו .המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
בכבוד רב
אליהו זוהר
ראש העיר
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