"משא דבר ה' אל ישראל ביד

מלאכי" (מלאכי א',א')

עיריית קרית מלאכי
כח אדם

בס"ד

כ"ח אדר תשע"ח
15/03/2018

מכרז פנימי  /חיצוני לתפקיד רכז תעסוקה בעוצמה – מיצוי זכויות :
תיאור המשרה – רכז תעסוקה
היקף המשרה – 100%
דירוג  -דירוג עו"ס רמה (יא-ט)
דירוג מח"ר ( )37-36בהתאם לכישורי העובד.
כפיפות  -למנהל/ת המחלקה  /מדריך ראש צוות
תיאור המשרה :
 אחריות כוללת על התהליך האישי של לקוחות מרכז עוצמה מקבלתם
לתוכנית התעסוקתית ועד סיומה  :אבחון תעסוקתי ,הבניית תכנית התערבות תעסוקתית  ,אימון אישי ,
לווי תעסוקתי ,השמת המשתתפים בעבודה וכן אחריות לפיתוח תכניות התערבות להתפתחות תעסוקתית .
 ייעוץ לצוות המרכז בתחום התעסוקה וכן לצוות המחלקה להנחיות מרכז עוצמה .
 אחראי על איתור צרכים של לקוחות בתחום התעסוקה .
 איסוף ריכוז והכנת נתונים אודות הצרכים בתחום התעסוקה של לקוחות מרכז עוצמה .
 אחראי על מיפוי הצרכים בתחום התעסוקה של האוכלוסיות הנ"ל .
 ייזום ופיתוח מענים בתחום התעסוקה במרכז תכניות ופרויקטים מקדמי ותומכי
תעסוקה בהתאם לצרכי הלקוחות .
 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.
 ייזום ופיתוח הכשרות והשתלמויות תוך – מחלקתיות לצורך עדכון הידע והמידע
אודות תחום התעסוקה .
 עבודה מול הפיקוח בתחומי העיסוק .
דרישות המשרה :
א .עו"ס או אקדמאי בוגר מדעי החברה .
עדיפות לעובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ב .רצוי שנהה נסיון בתחום התעסוקה .
ג .יחויב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.
מסלול קידום :
דרגה התחלתית רמה י"א בדרוג העו"ס
לאחר שהייה של שנה  :קידום לרמה י'
לאחר שהייה של שנתיים  :קידום לרמה ט'
במקביל קידום לפי המח"ר.
מעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,צילומי תעודה
לרבות העדר רישום פלילי עד  25/03/18באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי,
מרכז מסחרי  1טלפון , 08-8500847 -מיילRachel@k-m.org.il -

בכבוד רב
אליהו זוהר
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