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Municipality of N of - Hagalil , Israel
אגף לניהול ההון האנושי

מכרז כ''א חיצוני מס' 06/91
לתפקיד עו"ס/ית אזרחים ותיקים (ניצולי שואה)

היחידה:

אגף הרווחה

תואר המשרה:

עו''ס/ית אזרחים ותיקים ניצולי שואה

דרגת המשרה ודירוגה:

העו''סים

היקף העסקה:

 57%משרה

סוג המכרז:

חיצוני

מתח דרגות :י'-ח'

תיאור התפקיד:




דרישות סף התפקיד:

כישורים אישיים:





אחראי לבניית תוכנית אישית לכל ניצול שואה בהתאם לזיהוי
הצרכים והמענים הקיימים ברשות.
אחראי לתיווך ולקשר של ניצול השואה עם השירותים בקהילה.
אחראי למיצוי זכויותיו של ניצול השואה.
מתן מענה לבני משפחה ניצול השואה המטפלים בו.
עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
עדיפות לבעל ניסיון בעבודה עם אזרחים ותיקים

עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,נסיעות בתפקיד ,יכולת הקשבה ,אמינות
ומהימנות אישית ,יוזמה ומעוף ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,הבנה
ותפיסה ,כושר למידה ,יכולת קבלת החלטות ,כושר עבודה בצוות ,יכולת
ארגון ותכנון ,יכולת תאום ופיתוח ,סמכותיות ,נשיאה באחריות ,עמידה
בלחץ זמן ושחיקה ,כושר טיפול במספר נושאים במקביל ,כושר לקיים
ולטפח יחסים בין אישיים ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ ,כושר ניהול
מו"מ ויכולת ייצוג העירייה בפני גורמים חיצוניים.

כפיפות:

מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים

הערה:

המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע"ג טופס ,אותו ניתן לקבל באגף ניהול הון אנושי בעירייה או להורידו
מאתר העירייה ,בצירוף קורות חיים ותעודות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך  .02602.691בשעה 96:66
.

לבירורים יש לפנות לאגף ניהול הון אנושי בעירייה לגב' דיאנה שרגוב בטל 04-6478801 .או במייל
.dianash@nallit.org.il
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