דרוש/ה
ממלא/ת מקום
מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  30%ועו"ס משפחה ב ,50% -סה"כ משרה 80%
לתקופה מוגבלת וקצובה של  16שבועות היכולים להתארך בהתאם להארכת חופשת הלידה של
העובדת בחל"ד
מתח דרגות  :ז' – ה' דרוג עו"ס
תיאור התפקיד:
* מנהל את המחלקה ,מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה.
* אחראי לעבודתה התקינה של המחלקה ,על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסיה בתחום
המועצה ,פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי בישוב.
* אחראי בפני ראש המועצה לתפקוד התקין של המחלקה ולביצוע תכניות הפעולה של השירותים
החברתיים של המועצה ,בהתאם נוהלים והנחיות משרד העבודה והרווחה והמועצה.
* פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה כמפורט בחוקים ,תקנות והוראות המנכ"ל
(תע"ס) ואחראי לישום מדיניות זו.
* אחראי להכנת תכנית עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי המבוססת על איסוף נתונים
שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
* אחראי לגיוס משאבים ,הקצאתם ובצוע תכניות העבודה והתקציב כולל מעקב והערכה לאחר
ביצועם.
* יוזם מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה עם
שירותי רווחה אחרים בקהילה ,מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ.
* אחראי לבצוע הרשומים ,הדווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן
ההוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.
* אחראי לכך שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה
ובמועד הרצוי בהתאם לצרכי עבודת המחלקה.
* ראש מכלול אוכלוסיה ברשות בחירום.
* חבר בצוות הנהלה לתקני איזו  9000ו 14000 -ואחראי על ישומם במחלקה.
דרישות התפקיד
השכלה
ניסיון מקצועי

 :בעל תעודת בוגר בעבודה סוציאלית.
 :תינתן עדיפות למועמד/ת עו"ס לסדרי דין או עו"ס לחוק נוער.
תינתן עדיפות לנסיון בניהול.

כישורים אישיים :יכולת הנעת עובדים ,ארגון וסדר ,סמכותיות ,יכולת עבודה מול מספר אלמנטים
וגורמים בעת ובעונה אחת ,כושר לנהל מו"מ בכתב ובעל פה ,אמינות ומהימנות אישית ,יכולת
לעבודה בצוות ,כושר התבטאות בכתב ובעל פה ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים.
דרישות תפקיד מיוחדות :רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
המועמדות תוגש בצרוף קורות חיים ותעודות המוכיחות קיום תנאי המכרז עד לא יאוחר מיום
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המודעה מופנית לנשים וגברים כאחד.
אליהו לוי
ראש המועצה

