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 קהילתילתפקיד עו"ס  חיצוני /פנימימכרז 
 7/2021מס' מכרז: 

 
  50% :היקף משרה

 
 ח'.-דירוג עו"ס י': ודרגהדירוג 

 
 אגף שרותיים חברתיים מנהל/ת  כפיפות:

 

 תיאור המשרה:

הכנת תכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות, ארגונים ושירותים בקהילה בה הוא פועל וטיפול בתחום 

 ב של בעיות וצרכים. נרח

 

 יזום ואיסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל. 

 

 איתור בעיות וצרכים של הקהילה. 

 

עידוד מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שירותים, ייזום 

ים לפעולות חברתיות חינוכיות והקמת שירותים חדשים. סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתי

 ותרבותיות לקבוצות, לארגונים ולוועדים. 

 

מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות. קידום שיתוף פעולה ותאום עם כל  -הקמת צוותים בין

מחנכים, רופאים ואחיות, ארגונים מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, ציבוריים  -הגורמים הפועלים בקהילה

 ים. ופרטי

 

הבהרת מדיניות השרות לעבודה קהילתית, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצות, 

 ארגונים, מוסדות ושירותים בקהילה. 

 

 ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה. 

 

 עבודה קהילתית.  בנושאיהשתתפות בוועדות המטפלות 
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 ות המשרה:דריש

 עובד סוציאלי, רצוי מיומנות בתחום העבודה הקהילתית. א. 

 . םהסוציאליירישום בפנקס העובדים ב. 

 

 הערות

 העבודה בחלקה מתבצעת בשעות הערב. -

 
המצורף בקישור  המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים, שאלון מועמד/ת

  הבא:
m.org.il/uploads/n/1581246719.3819.pdf-https://k 

ו׳ בניסן , יום ו',  19/03/2021 -העד תעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד 
               . 1מרכז מסחרי באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, רחל דנינו  /לידי אורנית בן דוד , ה׳תשפ״א

 m.org.il-michrazim@kאו למייל   8600524-08-פקס,  8600524-08 / 8500847-08-טל
 מועמדים מתאימים בלבד יענו. תינתן עדיפות למועמד עם מוגבלות. 

  המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
  

 
 

 ,בכבוד רב
 

 ליהו זוהרא
 ראש העיר
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