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בס"ד

מכרז פנימי חיצוני מנהל/ת מחלקה לשירותים חברתיים.
תואר המשרה
דירוג ודרגה:
דירוג עו"ס (בהתאם לגודל המחלקה)
היקף משרה 100% :משרה מלאה
תאור המשרה:
*מנהל את המחלקה לשירותים חברתיים ,מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה.
*אחראי לעבודתה התקינה של המחלקה ,עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה ,על מנת לתת שירותים חברתיים
לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית.,
*אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכניות הפעולה  ,בהתאם לנהלים ולהנחיות
של משרד הרווחה כמפורט בחוקים ,תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס) ואחראי ליישום מדיניות זו.
*אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תפקיד שנתי ורב שנתי,
*אחראי לגיוס משאבים ,להקצאתם ,לביצוע תכנית העבודה והתקציב ,למעקב ולהערכה אחר ביצועם.
*מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ.
*אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים ,בין השאר ע"י יעוץ ,הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפות
וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המחלקה ולשיפור השירות.
*אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי ,בהתאם
לצרכי עבודת המחלקה ,פועל לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.
דרישות המשרה:מנהל מחלקה
א .בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית .יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים :עבודה סוציאלית,
מינהל ציבורי ,מדיניות ציבורית ,מינהל עסקים ,כלכלה.
ב .בוגר קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד.
ג .ניסיון של  5שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
ד .ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים ,בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה ,במו"מ עם מוסדות ויחידים,
בניהול משק תקציבי על שלביו.
ה .כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ ,כושר הדרכת עובדים.
ו .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ז .רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.
הערה :מועמד שאינו עונה לדרישה ב' ,יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו.
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,צילומי תעודה לרבות
העדר רישום פלילי עד – , 21/8/2016באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי ,או באתר העירייה:
www.k-m.org.il
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מועמדים מתאימים בלבד יענו.
בכבוד רב,
אליהו זוהר
ראש העיר

עיריית ק.מלאכי ת.ד ,1שד' בן גוריון  , www.k-m.org.il , 20טל , 08-8500847 .פקס08-8600524 .

adam@k-m.org.il

