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 חברתיים לשירותים המחלקה ת/מנהל 2/2021  מכרזהארכת 

 :התפקיד הגדרת

 חברתיים לשירותם במחלקה העבודה וארגון תכנון. 

 שירותים  מתן על בדגש השונות המסגרות ועובדי המחלקה עובדי להפעלת אחראי

 .לאוכלוסייה חברתיים

 הרווחה משרד של ולהנחיות לנהלים בהתאם הפעולה תכניות ביצוע על אחראי. 

 הקהילה צרכי על המבוססת תקציב והצעות עבודה תכניות הכנת על אחראי. 

 ביצועם אחר ולמעקב העבודה תכניות לביצוע משאבים לגיוס אחראי. 

 ,המחלקה פעילות עם לשילובם וארגונים מוסדות עם קבוע קשר ומקיים מפתח  יוזם. 

 המחלקה מתפקידי שמתחייב כפי עבודה וסדרי דיווחים ,רישומים לביצוע אחראי. 

 האוכלוסייה לצרכי בהתאם ,העובדים של המקצועית להתפתחותם אחראי. 

 הרצוי ובמועד נאותה בצורה ,לזכאים הנדרש והטיפול סיוע למתן אחראי. 

 המחלקה עוסקת בהם המקצועיים ההיבטים ובכלל במדיניות ,בחוקים ושליטה היכרות. 

 :נדרשים כישורים

 באחד שני תואר לבעלי יתרון .סוציאלית בעבודה אקדמאית השכלה בעל 

 מינהל ,ציבורית מדיניות ,ציבורי מינהל ,סוציאלית עבודה :הבאים מהמקצועות

 .כלכלה ,עסקים

 צוותים ראשי מדריכים קורס בוגר. 

 סוציאלית בעבודה שנים 5 לפחות של ניסיון. 

 בקהילה ופרויקטים מפעלים בארגון ניסיון. 

 עובדים הדרכת כושר ,פ"ובע בכתב מ"מו ניהול כושר. 

 הסוציאליים העובדים בפנקס רישום. 

 המקומי השלטון בתחום וידע היכרות. 
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  .המועצה ל"מנכ  ,המועצה ראש : בעבודה כפיפות

 .ודרגה לדירוג בהתאם שכר

 .משרה 100%  משרה היקף

 :הבאים והאישורים המסמכים בצירוף להגיש יש מועמדות

o חיים קורות. 
o השכלה תעודות. 
o תקף פלילי רישום היעדר על אישור. 
o טלפון ומספרי קרבה ,תפקידם ,ממליצים שמות לרבות ,המלצות. 

 

 .חיצונית התאמה לבחינת המועמד את לשלוח רשאית המועצה

 .כאחד ונשים לגברים מופנה אך ,זכר בלשון נכתב המכרז

 - ראש לשכת מנהלתפרל  דניז לגב' להגיש יש , והמלצות חיים קורות בצירוף הצעות

  lishka@mefraim.org.il  או למייל ,סגורה במעטפה  ,המועצה

 .16:00שעה  18/04/2021  ליום חמישי עד

 

 ,בברכה

 

 ללוש שלמה
 המועצה ראש

mailto:lishka@mefraim.org.il
mailto:lishka@mefraim.org.il

