
 

 

 

 

 מרכז עוצמה  - רכז/ת תעסוקהמכרז פנימי/חיצוני לתפקיד דרוש/ה 

 19/2022 :מספר מכרז

 

 50% היקף משרה:

 39-37ט' / דרוג המח"ר -דרוג עו"ס יא' דרגת המשרה ודירוגה:

 .מנהלת האגף לשירותים חברתיים כפיפות:

 

 תיאור המשרה:

 :אחריות כוללת על התהליך האישי של לקוחות מרכז עוצמה מקבלתם לתכנית הליווי התעסוקתית ועד סיומה 

  אבחון תעסוקתי, הבניית תכנית התערבות תעסוקתית, אימון אישי, ליווי תעסוקתי, השמת המשתתפים בעבודה וכן

 אחריות לפיתוח תכניות התערבות להתפתחות תעסוקתית.

 בתחום התעסוקה וכן לצוות המחלקה בהתאם להנחיות מרכז עוצמה. לצוות המרכז  ייעוץ 

 על איתור צרכים של לקוחות בתחום התעסוקה. איסוף, ריכוז והכנת נתונים אודות הצרכים בתחום התעסוקה  יותאחר

 של לקוחות מרכז עוצמה. אחראי על מיפוי הצרכים בתחום התעסוקה של האוכלוסיות הנ"ל.

   בתחום התעסוקה במרכז תכניות ופרויקטים מקדמי ותומכי תעסוקה בהתאם לצרכי הלקוחות.ייזום ופיתוח מענים 

  יצירת קשרים ותאום הפעילות עם מסגרות, מוסדות וארגונים שונים בתחום התעסוקה ובכלל זה גם ארגונים המקדמים

 השכלה והכשרה מקצועית כגון שרות התעסוקה, ארגוני מגזר שלישי ועוד.

  תחום התעסוקה.  לצורך עדכון הידע והמידע אודות  מחלקתיות -הכשרות והשתלמויות תוךייזום ופיתוח 

 הפיקוח בתחומי העיסוק.  עבודה מול 

 .השתתפות בהשתלמויות וקורסים בתחום התפקיד 

 

 דרישות התפקיד:

 חובה.  – בעל תואר אקדמי 

  יתרון -בעל תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים 

  יתרון. –שנה ניסיון בתחום התעסוקה 

 

  :כישורים נדרשים

 יכולת עבודה בתוך צוות מרכז עוצמה ואגף הרווחה . 

 יכולות ניהול ועבודה עצמית 

 יחסי אנוש טובים 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הערות:

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית  2021 בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( התשפ"א-

ים לכישוריהם של לייצוג הולם  )חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה(  אם המועמד הוא בעל כישורים דומ

 מועמדים אחרים. 

  בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.-

 מתאימים להתמודדות על אותה משרה.ווה ניתנת לאישה ולגבר בעלי כישורים הזדמנות ש

מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד לבין ענייניו/ ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים - 

 הפנים.להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד 

מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליך המיון והקבלה מחמת מוגבלותו, בשאלון האישי למועמד ישנה אפשרות לציין צורך -

 זה. 

 

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

m.org.il/uploads/n/1581246719.3819.pdf-https://k תעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד עד יום ,

 .               1, ט"ו באב, תשפ"ב לידי אגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי 12/08/2022 -שישי ה

 m.org.il-michrazim@kאו למייל   8600524-08-, פקס 0084785-08/  8500885-08-טל

 מועמדים מתאימים בלבד יענו. תינתן עדיפות למועמד עם מוגבלות. 

  המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 

 

 בכבוד רב,

 אליהו זוהר

 ראש העיר
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