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מכרז חיצוני  /פנימי לתפקיד עו"ס התמכרויות נוער ומבוגרים.
מס ' מכרז16/2020 -
תיאור התפקיד :עו"ס התמכרויות נוער ומבוגרים 50% ( .נוער  50%מבוגרים)
דרגת המשרה ודירוגה :י' – ח'.
היקף העסקה 100% :משרה.
כפיפות :מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.
תיאור המשרה:












אחראי למתן שירות טיפול וגמילה למבוגרים ונוער על רצף התמכרות לסמים ,אלכוהול ,הימורים
והתמכרות התנהגותית ,במטרה לשפר את תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ,
טיפול פרטני ישיר ועקיף והפנייה למסגרות ושירותי טיפול רלבנטיים (הטיפול ניתן עפ"י שיטות
ומיומנויות המקובלות במקצוע).
מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום פיתוח שירותי טיפול לאוכלוסיות
היעד של מוסדות אלה.
משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות ,משפחתיות ,קבוצתיות
וקהילתיות.
מבצע איתור יישוג ועבודת רחוב בזירות ומתחמים בקהילה של אוכלוסייה על רצף ההתמכרות.
מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות והנוער בכל מקום לצרכי איתור וטיפול.
מלווה תהליך ביצוע בדיקות סטטוס השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ע"י הלקוחות.
מפעיל ,מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים.
מנהל רישום ומעקב אחר תכניות ההתערבות בתיק לקוח ממוחשב ומדווח לממונים בכתב
ובע"פ.
משתתף בוועדות ובדיונים בהתאם להנחיות הממונים.
מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי ההתערבות.

השכלה
 BA בעבודה סוציאלית.
 מספר רישום או אישור רישום בתחום עבודה סוציאלית.
 רצוי בוגר קורס בסיסי לטיפול בנפגעי התמכרויות (התחייבות להשלים את הקורס).
דרישות ניסיון
 ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית.
 יתרון לניסיון בעבודה עם נוער.
כשירות מקצועית
 אישור רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 היעדר רישום פלילי.
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דרישות תפקיד מיוחדות:
 עבודה בשעות לא שגרתיות.
 נסיעות בתפקיד.
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-
 03/06/2020לידי אורנית בן דוד באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי ,מרכז מסחרי . 1
טל 08-8500847-פקס 08-8600524-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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