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 דרוש/ה

 ומלווה חיילים צעירים -עו"ס מט"ל /לתפקיד עו"ס נוער וצעירים 
 

  ומלווה חיילים צעירים -עו"ס מט"ל /עובד סוציאלי נוער וצעירים תואר המשרה:
 

 למנהל אגף הרווחה כפיפות:
 

 תאור התפקיד:
 

אודות אוכלוסיית היעד, עריכת מיפוי של מקומות הבילוי והשהייה של איסוף נתונים  -
 האוכלוסייה, מעקב אחר התנהגות האוכלוסייה הרלוונטית.

קביעת סדר קדימות להתערבות טיפולית במסגרת הצוות השכונתי או צוות המחלקה  -
 לשירותים חברתיים.

טבעיים בהם שוהה יצירת קשר עם האוכלוסייה שהוחלו עליה, יציאה אל המקומות ה -
האוכלוסייה בשעות ובזמנים שלא לשהייה מקסימאלית של העובד וקיום אידאולוגים 

 בנושאים חברתיים אישיים וקבוצתיים.
לפתח בנערים רצון לשינוי ולהתמודדות עצמית עם בעיות חוק סיוע ועזרה, ליווי ומעקב  -

 אישי אחר כל המטופלים.
 אוכלוסייה זו נמצאת בקונפליקטים.יצירת קשר עם שירותים ומוסדות איתם  -
בניית תוכניות אישיות וקבוצתיות שיש בהם כדי להתמודד עם הבעיות של אוכלוסייה  -

 זו.
 הסתייעות בסוכנויות קיימות שיש בהן כדי לתת מענה לחלק מהאוכלוסייה. -
מעורבות בחיי הקהילה והשתתפות בוועדות שונות לשם יצירת גשר וקשר ובאמצעותם  -

 קהילתם. לנערים עם
 מבצע את כל המטלות המנותבות על ידי הממונים. -

 דרישות התפקיד:
 

  השכלה:     
 תואר ראשון בעבודה סוציאלית. -
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. -
 רצוי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם נוער במוקדי מצוקה. -

         
 יחסים בינאישיים, אמינות ומהימנות אישית, כושר התבטאות  כישורים אישיים:
 בכתב ובע"פ, כושר התמדה, ערנות ודריכות כושר למידה.                                               

 1 מספר משרות:
  %100  היקף משרה:

 ט'  -דירוג עו"ס יא''  מסלול קידום:
 

 אופן הגשת המועמדות:
 

על קרבת  רהנים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצההמעוניינים והעו
 חובה לצרף אישורי העסקה ממקומות העבודה הקודמים., משפחה בעיריית דימונה

: מצוי באתר  העירייה בכתובת הודרישותימשרה את הנוסח המלא והמחייב של ה
/http://www.dimona.muni.il/bids  לציין את שם המשרה בעת הגשת מועמדות חובה

  הרלוונטית ואת מספרה.

ניתן למסור את המסמכים הדרושים בהתאם למכרז )קורות חיים, תעודות המעידות על 
 303( לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה בחדר השכלה/רישיון, טופס שאלון
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, מועמדותם במועד שנקבעכאמור במכרז,  במלואםמועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים 
 לא תילקח בחשבון. 

א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,  174בהתאם להוראות סעיף  הערה:
מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור 

  יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. מועמדים מתאימים בלבד יענו.

 
תינתן עדיפות למועמד  2021-עובדים( התשפ"אבהתאם לתקנות העיריות)מכרזים לקבלת 

המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם)חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים 
 מאתיופיה( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 
ולהפך. זאת בהתאם  כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן

 .1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8להוראות סעיף 
 

 

 

 

 

 
 בני ביטון
 ראש העיר

 
 


