
 
 

 

 למועצה אזורית בני שמעון 

 2022-441 -ים מספר מכרז

 דרושים 

 עו"ס מרחבי משרות ל  2

 
 תיאור התפקיד: - 1משרה 

 משפחתיי, פרטנ בתחומים וסנגור ווךי ת ה,תמיכ , איתור – מרחבי – יישוביו"סע •

 ילדים, ובמשפחה בפרט טיפול הכוללת תחומית רב עבודה. וקהילתי מערכתי

 חיים ומשברי במעברים טיפול, קשישים, מיוחדים  צרכים  בעלי שיקום  ר,ונוע

 בקהילה שונים וגופים ועדות צוותים, , תפקידים לבעלי ויעוץ לווישונים, 

 ובנוסף: 

 .סיכון במצבי צעירים ותיווך  ליווי – בשבילי תכנית מרכזת ס "עו •

 תיאור התפקיד: - 2משרה 

 משפחתי י,פרטנ בתחומים וסנגור ווךי ת ה,תמיכ , איתור – מרחבי – ישוביעו"ס  •

 ילדים, ובמשפחה בפרט טיפול הכוללת תחומית רב עבודה. וקהילתי מערכתי

 חיים ומשברי במעברים טיפול, קשישים, מיוחדים  צרכים  בעלי שיקום  ר,ונוע

 בקהילה שונים וגופים ועדות צוותים, , תפקידים לבעלי ויעוץ לווישונים, 

 

 תנאי סף: 

 סוציאלית  עבודה בתחום מלאה  אקדמאית : השכלה

 יתרון.  –שנים  3 : מקצועי ניסיון

 : מקצועית כשירות

 מקצוע  תעודת / מקצועי רישיון •

 ) פלילי רישום  היעדר בדבר תעודה ( יושר תעודת •

 עדכני  מקצועי ידע / תקופתיים כשירות מבחני •

 . הסוציאליים העובדים בפנקס רישום •

 

 : אישיים כישורים

  התבטאות יכולת, למידה כושר ,וחדשנות יצירתיות ת,ואקטיביו יוזמה ת,אישי ומהימנות אמינות

 ותכנון, ארגון כולת, יבצוות עבודה כושר, החלטות וקבלת בעיות פתרון יכולת, ע"פוב בכתב

 . בינאישיים יחסים וטיפוח קיום ,ואחריות מחויבות

 

 : לתפקיד ייחודיות דרישות

  זמנית בו טיפול,  ושחיקה לחץ עם התמודדות יכולת, בתפקיד נסיעות, העבודה בשעות גמישות

 .ידע בעבודה עם מחשב ,במספר נושאים



 
 

 

 

 משרה מלאה  100% משרה: היקף

 )ט-יא ( ס " עו דרוג : ודרגה דרוג

 . חברתיים לשירותים האגף מנהלת : ארגונית כפיפות

 2022ספטמבר   -עבודה תחילת

 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים   17/07/22 קורות חיים יש להעביר עד תאריך

 לניסיון מקצועי והמלצות. )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל(.

 כאן  ניתן להגיש בלינק:

 

 :הערות

 למועמד עדיפות תינתן 2021 -א"עובדים( התשפ לקבלת העיריות )מכרזים לתקנות . בהתאם1

 עולים ,מוגבלויות בעלי ,חדשים עולים ,הולם )חרדים לייצוג הזכאית המשתייך לאוכלוסייה

 .אחרים מועמדים של לכישוריהם דומים  כישורים בעל המועמד הוא מאתיופיה( אם

 שווה הזדמנות .נקבה ללשון גם הכוונה ,זכר בלשון תפקידים  תיאור מפורט בו מקום . בכל2

 .משרה אותה על להתמודדות מתאימים כישורים בעלי ,לאישה ולגבר ניתנת

 שתידרש/אפשר שיידרש ,המוכרזת המשרה למלא מה/מתאים שתימצא /שימצא ת/. מועמד3

 .מבחן התאמה לעבור

 לבין ת/המועמד י"ע  התפקיד מילוי  בין עניינים ניגוד להיעדר  בכפוף יהיה ת/המועמד . מינוי 4

 הנחיות ,הדין להוראות בהתאם ;משפחה קרובי להעסקת לסייגים ובכפוף ענייניה האחרים/ענייניו

 .הפניםמשרד  של ל"מנכ וחוזרי

. מודגש בזאת כי המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך בחינת עמידה בתנאי 5

 הסף.

 

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2022-441

