
 

 

 

 עו"ס אזרחים ותיקים. דרוש/ה

 עו"ס אזרחים ותיקים.  תיאור התפקיד:

 ח'-דירוג עו"ס י' דרגת המשרה ודירוגה:

 משרה.  %100 היקף משרה:

 ת האגף לשירותים חברתיים. מנהל כפיפות:

 

 תיאור המשרה:

 הינו חלק מתחום חדשני ומתפתח הכולל עבודה פרטנית, קבוצתית וקהילתית העו"ס. 

  טיפול בלקוחות שהנם אזרחים ותיקים במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי

עפ"י השיטות והמיומנויות  םרלוונטיי םע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניה למוסדות ושירותי

 המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והאגף לשירותים חברתיים.

 קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שרותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות  פיתוח וקיום

 היעד של המוסדות האלה.

 ת תוכניות אישות, משפחתיות, קבוצתיות שיפור מצבן של האוכלוסיות בטיפול באמצעות הפעל

 וקהילתיות.  

  לצורך איתור וטיפול. םהוותיקיקיום מפגשים ושיחות עם האזרחים 

  במסגרות לרבות ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול. םהוותיקיקיום קשר עם האזרחים 

  .נקיטת יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה והצגתם בפני הממונים 

 מקצועיים ומתנדבים )לאחר קבלת הכשרה מתאימה(-הפעלת, הדרכת והנחיית עובדים סמך 

 .עבודה לפי תכנית עבודה. התחלה וסיום של טיפולים טיפולים בצורה מבוקרת 

 .ניהול רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים בכתב ובעל פה, כנדרש 

 ות הממונים עליו.השתתפות בוועדות ובדיונים בהתאם להנחי 

  .הפעלת חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי הטיפול 

  באגף, כולל בקביעת סדרי עדיפויות  קהוותיחבר פעיל בצוות השכונתי או ביחידה למען האזרח

 בצוות ושותף באחריות הכוללת לאוכלוסייה. 

 

 דרישות התפקיד:

  תואר ראשון בעבודה סוציאליתעובד סוציאלי בעל.  

 העובדים הסוציאליים רישום בפנקס. 

  אזרחים ותיקיםידע וניסיון בעבודה סוציאלית עם  -יתרון . 

 



 

 

 

 

 

 

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

  בקישור הבא:
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, יום ו', ה' בשבט 07/01/2022 -עד התעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד 

 .           1אגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי לידי  ,בתשפ״

 m.org.il-michrazim@kאו למייל   8600524-08-פקס,  8500847-08 /  1685008-08-טל

 לא תיבחן. מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעילו, מועמדים מתאימים בלבד יענ

  תינתן עדיפות למועמד עם מוגבלות.

 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 

 

 ,בכבוד רב

 

 אליהו זוהר

 ראש העיר
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