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 וקהילתיים: םבמחלקה לשירותים חברתיי-פנוייה מודיעה על משרה מועצה מקומית דיר אל 

 برنامج مسارات األمومة لة اجتماعیة عامل
 ,  )נפש  40 (עובדת סוציאלית בתוכנית נתיבים להורות: המשרהתיאור 

 . במכרז "נתיבים להורות" מודל טיפולי לילדים והורים במסגרת שירות ילד ונוער                          

     . 50%: חלקיות משרה

 במחלקה לשירותים חברתים וקהילתיים.  :כפיפות

             .  חדש :  לפי דירוג העו"סדירוג

 :התפקיד

 : תיאור התפקיד

לשיפור מערכות היחסים והתפקוד ההורי תוך הבטחת  עו"ס מלווה לתוכנית העוסקת בטיפול בילדים והוריהם 

 התפתחות תקינה של הילד/ה

 שנה ובהוריהם.  12 –6טיפול בילדים בגילאים  

 שימוש בכלים טיפוליים מגוונים ויצירתיים. 

 טיפול מגוון, פרטני וקבוצתי .

 ניהול והדרכת צוות רב מקצועי . 

 עבודה מול שותפות אחרות בקהילה .   

 :דרישות התפקיד

 . עדיף תואר שני עם התמחות משפחה וילד – בעבודה סוציאלית שוןארתואר 

 . בעבודה  בטיפול  משפחתי / עם ילדים לפחות שלוש שניםניסיון רצוי 

  . ליהוני ניסיון  

 . אחרי צהרייםנכונות לעבוד בשעות 

 העוס"ים רישום בפנקס 

  : כישורים אשים

ודייקנות בביצוע , ערנות ודריכות , הבנה ותפיסה , כושר למידה , סדר וניקיון  מרץ  אמינות ומהימנות אישית , קפדנות 

 ופעלתנות , שקדנות וחריצות , יכולת התבטאות בכתב ובע"פ . 

קיום וטיפוח     תכונות ניהול וארגון (כולל תקשורת ) : יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום , פיקוח ובקרה , סמכותיות,

 .    יחסים בינאישיים

   יתרון.–ניסיון בטיפול משפחתי  - ניידות.- שעות עבודה גמישות., יכולת עבודה בצוות

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 לכל המשרות לעייל: המודעה נוסחה בלשון זכר, אך מתייחסת ופונה לנשים וגברים כאחד.         

 יש לציין כי תינתן  עדיפות לאדם עם מוגבלות. 
 

 המשרות זמניות ואינה צמיתות, כפופות למימון תקציב משרד הרווחה,      
 ברשותלתפקיד בשעת חרום  הבהרה: המועמדים שיבחרו ישובצו בנוסף,

 
 אופן הגשת מועמדות לכל המשרות לעייל:  

ס. מנהלת משאבי  -המעוניין במשרה יגיש בקשה בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים רלוונטיים למשרה לגב' זהר ירדן
 .  10:00, שעה : 50//202303עד ליום   zohar@deiralasad.muni.il  ,כתובת מייל: -אנוש

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

 בכבוד רב
 קאסם אסדי 
 ראש המועצה 
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