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 דרוש/ה
  סם ילנוער נפגעלתפקיד עו"ס 

 
 סם ילנוער נפגעעו"ס   תואר התפקיד:

 
 תיאור התפקיד:

אחראי למתן טיפול לאנשים על רצף ההתמכרויות לסמים, אלכוהול, הימורים  -
 (13-18והתמכרויות התנהגותית לבני נוער )גילאי 

מטפל בלקוחות במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י יעוץ, טיפול ישיר  -
 ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים. 

הטיפול יינתן בהתאם לשיטות המקובלות במקצוע ועפ"י הנחייה ייחודית בנושא הסמים  -
 אשר תינתן ע"י היחידה האחראית במשרד.

פולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, שיפור מצבן של אוכלוסיות שבטי -
 קבוצתיות וקהילתיות.

 נותן שירותי טיפול וגמילה לאנשים על רצף ההתמכרות. -
 ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו. -
 קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות נפגעי הסמים בכל מקום לצורכי איתור וטיפול. -
אחריות לקיום הקשר של המחלקה לש"ח עם גורמים מקצועיים אחרים בקהילה  -

ועידודם לשיתוף פעולה ותמיכה ותוכניות למען נפגעי סמים )שירותי בריאות, חינוך, 
 שיקום, תעסוקה, משטרה ועוד(.

אחריות לריכוז הידע והעברתו בפני העובדים האחרים במחלקה לשם תיאום הטיפול  -
 שפחתו.בנפגע הסמים ובמ

שיווק הנושא וקידום גיוס המשאבים, קיום פעולות מיוחדות למען אוכלוסיות נפגעי  -
 הסמים.

אחריות לתיעוד התוכניות המתבצעות במחלקה, ריכוז דיווחים וניתוחם והגשת המלצות  -
  ומסקנות למנהל המחלקה לש"ח.

 מקיים כל מטלה שתוטל על ידי הממונים. -
 דרישות התפקיד:

 בעבודה סוציאלית , רצון מיומנות בתחום עבודה קהילתית.תואר ראשון  -
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. -
 

 כישורים אישיים
יחסים בינאישיים, אמינות ומהימנות אישית, כושר התבטאות בכתב ובע"פ ,כושר התמדה 

 ,ערנות ודריכות כושר למידה.
  מספר משרות:

 50% היקף משרה:

 ט -יאעו"ס  מסלול קידום:

 
 אופן הגשת המועמדות:

 
על קרבת  רההמעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצה

 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  בעת הגשת מועמדות חובה לציין את שם המשרה

  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

 

http://www.dimona.muni.il/bids/


 
 
 
 

 14.11.2021עד לתאריך:    yaffaz@dimona.muni.ilבכתובת מייל  אובבניין העירייה  קומה ג'
  .12:00בשעה: 

 
, 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

 

 

 


