מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מרכז/ת עבודה קהילתית
מכרז מס'27/202 -
היקף משרה – . 100%
דרוג ודרגה – דירוג עו"ס (ח-ו)
כפיפות – מנהלת האגף לשירותים חברתיים.
תיאור המשרה –
 אחריות להשגת יעדי העבודה הקהילתית ברשות המקומית כולה ,לרבות אחריות לאסוף
נתונים בתחום החברתי ,לאיתור בעיות וצרכים ולהכנת תכניות לפיתוח קהילתי.
 אחריות להפעלת פרויקטים קהילתיים ,אחריות לשילובם ושיתופם של לקוחות האגף
לשירותים חברתיים בשלבי התכנון וביצוע תכניות קהילתיות.
 אחריות לעידוד מנהיגות מקומית ,אחריות להשגת תאום בין שירותים ומוסדות חברתיים
הפועלים ברשות המקומית ,ארגון השתלמויות וימי עיון בנושא עבודה קהילתית לתושבים,
ארגונים ,מוסדות ושירותים ברשות המקומית.
 אחריות במסגרת הנהלת האגף לתכנון תקציב העבודה הקהילתית ברמת הרשות המקומית,
הקצאת התקציב המאושר לצוותים השכונתיים ומעקב אחר ביצועו ודווח כנדרש למנהלת
האגף.
 אחריות לרישום ומעקב של כל המשימות הקהילתיות של עובדי המחלקה ובמיוחד של העו"ס
הקהילתי.
 ייצוג האגף לשירותים חברתיים במסגרת תכנית שיקום שכונות ובפרויקטים קהילתיים
עירוניים כפי שיקבע ע"י מנהלת האגף.
 ייעוץ להנהלת האגף ,לפיתוח שיטה קהילתית בעבודת המחלקה.
 ייעוץ לארגונים ,מוסדות ושירותים בתחום הרשות המקומית לפיתוח שיטת עבודה קהילתית,
עפ"י הנחיות מנהלת האגף בעניין.
 השתתפות בתכנון חברתי של פרויקטים פיסיים וכלכליים ברשות עפ"י הנחיות מנהלת האגף.
 כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י מנהלת האגף.
דרישות המשרה:
 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית שהוא בוגר קורס להכשרת מרכזים לע"ק,
או עובד סוציאלי בעל תואר מוסמך בע"ס.
 ניסיון קודם של שלוש שנים בעבודה קהילתית.
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
העבודה בחלקה מתבצעת בשעות הערב .יועדף מועמד שגר ,או יגור במקום העבודה.
המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים ,שאלון מועמד/ת המצורף
בקישור הבא:
https://k-m.org.il/uploads/n/1581246719.3819.pdf
תעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד עד ה ,22/10/2021 -יום ו' ,ט"ז בחשוון
ה׳תשפ״א ,לידי אגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי ,מרכז מסחרי .1
טל , 08-8500847 / 08-8500885-פקס 08-8600524-או למייל michrazim@k-m.org.il
מועמדים מתאימים בלבד יענו ,מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל לא תיבחן.
תינתן עדיפות למועמד עם מוגבלות .המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
בכבוד רב,
אליהו זוהר
ראש העיר

