
 מועצה מקומית דיר אל אסד                                                    مجلس دیر االسد المحلي  
 דיר אל אסד                                                    االسد دیر           

EMAIL: moked@deiralasad.muni.il                                                      DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL 
------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

 _______________________________________________________________________ 
 .muni.ilwww.deiralasad  9989591-04פקס. - 9885445-9885444-9886655-04טל.  -20188, מיקוד: 1ת.ד.

15/2/2023 

 :לתוכנית "בית חם"הבאות  למועצה מקומית דיר אל אסד דרושות המשרות

 مرشد مجتمعي , مربیة عاملة اجتماعیة, مطلوب ثالث وظائف للبیت الدافئ: 
 דרוש/ה עו"ס לבית חם .1

 במ"מ דיר אל אסד  לנערות המתמודדות עם מצבי מצוקה  ס בית חם"עו :הגדרת התפקיד          

 .ניהול הבית החם ברמת היישוב. אחריות כוללת ליישום התוכנית תואמת תכנון, תוך מעקב ובקרה           

 50%: היקף משרה       

 : עו"ס חדשדירוג  

 : תנאי סף /השכלה  

 .תואר ראשון בעבודה סוציאלית  

 .נוער בדגש על אוכלוסייה בסיכון - רצוי בעבודה עם בני  ,ניסיון של שנתיים בשטח יתרון 

 :הגדרת התפקיד וכישורים נדרשים  

 .יכולת אישית ומקצועית טובה ליצירת קשר ולעבודה קבוצתית עם נערות 

 .יכולת לעבודה ריכוזית במציאות ארגונית מורכבת 

 .גמישותעבודה שעות  יתכנו 

 .OFFICEיכולת ניהול וארגון , ידע במחשב ותוכנות   

 

 במ"מ דיר אל אסד בית לבית חם  אב/םדרוש/ה א .2

   מסגרת טיפולית חברתית לנערות המתמודדות עם מצבי סיכון תיאור המשרה:    

 .בשעות אחרי הצהריים 50%: משרה  היקף    

 5-7מנהלי דרגות  דירוג ודרגה:     

 שנות לימוד  12השכלה:-סף תנאי     

 ,   יכולת לעבוד בצוות מגוון, רב מקצועי ורב גילאי, יכולת תקשורת עם עולם הנערות  :הגדרת התפקיד    

 ניהול משק הבית  , הכנת ארוחה חמה לנערות                                 

 

 מתייחסת ופונה לנשים וגברים כאחד. המודעה נוסחה בלשון זכר, אך :  המשרות לעייל עבור        
 יש לציין כי תינתן  עדיפות לאדם עם מוגבלות. 

 
      550המשרות זמניות ואינה צמיתות, כפופות למימון תקציב משרד הרווחה, במסגרת תוכנית 

 : המועמדים שיבחרו ישובצו בנוסף, לתפקיד בשעת חרום ברשות הבהרה
 

 אופן הגשת מועמדות לכל המשרות לעייל:  
 

ס. מנהלת משאבי  -המעוניין במשרה יגיש בקשה בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים רלוונטיים למשרה לגב' זהר ירדן
 .  10:00שעה : , 03/2023/05עד ליום   zohar@deiralasad.muni.il  ,כתובת מייל: -אנוש

 . בקשה ללא צירוף מסמכים ותעודות המעידות על ניסיון תעסוקתי והשכלה לא תידון
 

 בכבוד רב
 קאסם אסדי 
 ראש המועצה 
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 4-2023- מכרז/פנימי חיצוני לתוכנית "בית חם": ה משרה למועצה מקומית דיר אל אסד דרוש

 
   לבית חם לנערות המתמודדות עם גורמי סיכון דרושה מדריכה חברתית : תיאור המשרה    

 .משרה בשעות אחרי הצהריים 33%: בהיקף משרה

   ותעודת הוראה, בהתאם לוותק והשכלה.  BAחינוך ונוער לבעלי   או 5-8: מנהלי דרגה דירוג ודרגה

 :כישורים נדרשים  -תנאי סף

- סטודנטית או אקדמאית (מתחום חינוך בלתי ב/ תעודת בגרות, רצוי "השכלה פורמאלית (תעודת סיום י 

 ורמאלי/חינוך) פ

 .עדיפות לניסיון בעבודה עם בני נוער

 :הגדרת התפקיד

 .יכולת תקשורת בינאישית, פתיחות והקשבה, אחריות, דמות לחיקוי מתן דוגמה אישית •

 .והעברת פעילות חברתית באופן קבוצתי הובלת •

 .יד)- כישורים אומנותיים מגוונים (עבודתכישורים כלליים מגוונים,   •

 .לימודי אותו עוברות הנערות באמצעות מתן חונכות-חינוכי-אחריות על התהליך החברתי  •

 .יתכנו שעות עבודה גמישות  •

 .נכונות ומחויבות לקבלת הדרכה מקצועית  •

 .OFFICEידע במחשב ותוכנות   •

 

 המודעה נוסחה בלשון זכר, אך מתייחסת ופונה לנשים וגברים כאחד.         
 יש לציין כי תינתן  עדיפות לאדם עם מוגבלות. 

 
      550המשרות זמניות ואינה צמיתות, כפופות למימון תקציב משרד הרווחה, במסגרת תוכנית 

 : המועמדים שיבחרו ישובצו בנוסף, לתפקיד בשעת חרום ברשות הבהרה
 

 אופן הגשת מועמדות לכל המשרות לעייל:  
 

ס. מנהלת משאבי  -המעוניין במשרה יגיש בקשה בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים רלוונטיים למשרה לגב' זהר ירדן
 .  10:00שעה : , 03/2023/05עד ליום   zohar@deiralasad.muni.il  ,כתובת מייל: -אנוש

 . בקשה ללא צירוף מסמכים ותעודות המעידות על ניסיון תעסוקתי והשכלה לא תידון
 

 בכבוד רב
 קאסם אסדי 
 ראש המועצה 
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