מחלקת ניהול ההון האנושי

 02יוני 2020
י' סיון תש"ף

דרוש/ה מ"מ עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי עם מינוי עו"ס לחוק נוער
מועצה אזורית אלקסום
תואר התפקיד:
מ"מ עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי עם מינוי עו"ס לחוק נוער
היקף משרה – (כולל עו"ס מרחבי) 100%
מתח דרגות -עו"ס ט'-ז'
כפיפות – מנהל מחלקת רווחה
תיאור התפקיד – עו"ס לחוק נוער :
 איתור וטיפול בקטינים בסיכון ,המדווחים למחלקת הרווחה בפיקוח המחלקה ,ועפ"י צווי בימ"ש המוגדרים בחוק. בדיקה וחקירת ההורים והמשפחה בשיתוף עם גורמי הקהילה דיווח למשטרה ומתן המלצות טיפוליות בנוגע להגנה על הקטין ייזום פניה לבימ"ש במידת הצורךתיאור משרת עו"ס מרחבי:
 אחראי על מתן שרות באזור גאוגרפי מוגדר ,שלקוחותיו הם הפרט ומשפחתו מאתר בעיות וצרכים של הפרט והקהילה מטפל בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי ע"י טיפול ישיר ,סנגור ,תווך ,מתן ידע לשםמיצוי זכויות כאזרח.
דרישות התפקיד:
השכלה
 תואר ראשון בעבודה סוציאלית הכשרה לתפקיד פק"ס לחוק נוער ,אשר מונה ע"י שר העבודה והרווחה לפק,ס עפ"י חוקנוער טיפול והשגחה.
 יעמוד בכל הנחיות התע"ס ,כפי שמפורטות בפרק  8.11ובפרק ( 2.4מ"ז)– רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ניסיון מקצועי
 ניסיון מקצועי בעבודה סוציאלית  3שנים לפחות ,בייחוד בעבודה עם ילדים בסיכון.רצוי ניסיון בעבודה עם האוכלוסייה הבדואית.
כישורים אישיים:
יחסים בינאישיים ,אמינות ומהימנות אישית ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ ,כושר התמדה ,ערנות ודריכות ,כושר למידה ,יכולת
ארגון ,יכולת כתיבה מקצועית ,יכולת להפעלת סמכות מקצועית ,יכולת מעולה לעבודה בצוות.
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
מ.א אלקסום מעודדת שילובם של עובדים עם מוגבלויות העומדים בתנאי הסף לתפקיד ולהם תינתן עדיפות וזאת מכוח
חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  ,1998תיקון מס' .15
טפסים להגשת מועמדות להוריד מאתר המועצה ,את הטפסים יש להגיש בצרוף קורות חיים ,אישורי העסקה ותעודות
רלוונטיות ולמסור במח' כ"א ומשאבי אנוש קומה  10במועצה או למיילHR@alqasoum.org.il :
עד לתאריך ____10/06/2020______ :שעה 12:00 :
פרטים לבירור – 08-6796108
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