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  קסום אל האזורית המועצה

 
  רווחה מחלקת

 

 

 .מכרז של באופן ושלא זמני באופן משרות לאייש המועצה בדעת 

 .מועמדותם מסמכי יגישו המועמדים, ובמסגרתו( מכרז ללא) בחינה של הליך תקיים המועצה הזמניים העובדים קליטת לשם

 .המשרה את שיאיישו המועמדים יקבעו, ולאחריו לראיון יוזמנו בלבד מתאימים מועמדים

 : הינן המיועדות המשרות

 

 ה/דרוש

 ת/כוללני ת/סוציאלי ת/עובד                                                                                                      

 התפקיד תיאור

 ופרטים וחברתי משפחתי רקע,  שלו אקונומי הסוציו   לרקע ביחס נתונים ומרכז הפונה את מראיין, הרווחה לשירותי הפונים בתושבים ת/מטפל*

 .בה הטיפול ולתכנון הבעיה לאבחון הנדרשים, נוספים

 הצרכים ואת,  החברתית הסתגלותו על המקשות, למגבלותיו הסיבות את ת/ומאתר המטופל של המסוימת להתנהגותו הגורמים את להכיר ת/לומד* 

 .משפחתו/  למטופל הנוגעים הספציפיים

 .ולדובבו לו להקשיב, אמון של יחס הפונה אצל לייצר ת/משתדל* 

 .לביצוע זמנים ולוח מטרות, טיפול דרכי,  יעדים זה ובכלל ,בנזקק הטיפול מהלך שלבי של סוציאליים חות"דו רישום ת/מנהל*

 בנערה, בנכה טיפול במפגר טיפול, נישואין לחיי ייעוץ במשפחה טיפול, וסמים אלכוהול, ובנוער בילד טיפול, בקשיש טיפול: אפשריים התמחות תחומי*

 .ועוד במוצקה

 :השכלה - התפקיד דרישות

 (.B.A) סוציאלית בעבודה ראשון תואר 

 .הסוציאליים העובדים בפנקס רישום 

 :אישיים כישורים

 .למידה כושר, ודריכות ערנות, התמדה כושר, פ"ובע בכתב התבטאות כושר, אישית ומהימנות אמינות, בינאישיים יחסיים

 :מיוחדות תפקיד דרישות

 .תיערב לדוברי עדיפות
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 כאחד וגברים לנשים פונה המודעה

 

 

 המשרה תבוטל או תוקטן אז כי, יבוטל או יוקטן    המשרה שתקצוב ככל, תקציבי מקור/באישור, היתר בין, מותנה זמנית הינה ההתקשרות משך
 בהתאם

 השקמה בית בניין 31 ר"שז שדרות המועצה אנוש ומשאבי א"כ למחלקת במעטפה להגיש יש והשכלה ניסיון על המעידים ומסמכים החיים קורות

 12:00שעהב 06/19/23 לתאריך עד 10 קומה

 


