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 מכרז כ''א חיצוני  מס' 79917

 לתפקיד עובד9ת סוציאלי9ת ניצוץ- ליווי חיילים9ות

 

 אגף הרווחה :היחידה

 ות /ליווי חיילים -ס ניצוץ''עו :תואר המשרה

 תוספת טיפול בנוער וצעירים 02%. 'ט –א ''י :מתח הדרגות –ס ''עו :דרגת המשרה ודירוגה

 022% -משרה מלאה  :היקף העסקה

 חיצוני  :מכרזסוג ה

 תכנון והוצאה לפועל של התכנית, מיפוי -הקמה וריכוז התכנית בעיר   :תיאור התפקיד

  איתור צעירות וצעירים ברשות המועמדים לתכנית 

  בניית תכנית אישית לחיילים במצבי סיכון תוך יצירת מערך הוליסטי

 ה/ה ומשפחתו/לתמיכה בצעיר

 ים במיקוד בשותפות עם לקיחת חלק במערך ארצי של עבודה בבסיס

 ל "צה

 ל"עבודה בשיתוף פעולה עם גורמים פיקודיים ומקצועיים בצה 

  ליווי וחניכת אנשי צוות נוספים המלווים את החיילים והחיילות 

 תיעוד , מעקב, בניית וביצוע תכנית עבודה שנתית תוך תהליכי בקרה

 ודיווח שוטפים

 

 :תנאי סף

 

 השכלה

  תואר בעבודה סוציאלית (B.A.) 

 ס"רישום בפנקס העו  . 

 דרישות ניסיון: 

 .או ריכוז פרויקטים/ניסיון בהקמה ו .0

הכרות עם חיילים . ניסיון בעבודה עם צעירות וצעירים במצבי סיכון .0

 . יתרון -במצבי סיכון
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 דרישות נוספות:

  אישור משטרה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד

 0220, א"התשס, המכוון למתן שירותים לקטינים

 ס לחוק הנוער"יתרון לעו 

 

 עברית ברמה גבוהה - שפות 

  שליטה מלאה ב    –יישומי מחשב- EXCEL  ו- WORD  . 

מקצועיים  םיינימאפ

 :ייחודיים לתפקיד

 ות שונותיכולת לעבוד בשותפות עם מערכ . 

 יחסי אנוש מעולים, יכולות בין אישיות גבוהות. 

 יכולת עבודה בתנאי לחץ ובסביבה משתנה, אחריות, יוזמה, עצמאות 

 

 מנהלת אגף הרווחה :כפיפות

 .המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד :הערה

 

בצירוף קורות חיים , אתר העירייהמ להורידאותו ניתן , ג טופס"המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע

   . 0010:בשעה     9101711917 דות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך ותעו

 

או במייל  04-6478952/809. בטל ורורדיאנה ' בעירייה לגב ניהול הון אנושילבירורים יש לפנות לאגף 

diana@nallit.org.il. 

 


