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                                                                                                                         238/21מס' חיצוני  מכרז
 באגף שירותים חברתייםתעסוקה  ת/רכז: לתפקיד

 

 תיאור התפקיד:

 .חברתי לקבוצות צעירים בסיכון תושבי העיר –הובלה של פרויקט תעסוקתי 
ליווי והדרכה באופן פרטני של הצעירים משתתפי התכנית לאורך המסלול של תכנון קריירה, 

 הכשרה מקצועית והשמה בתעסוקה, גיוס אנשי מקצוע מומחים להפעלת פרקים בתכנית.
תנאי העסקה, השתלבות בהכשרה מקצועית, עבודה במקצוע מדידת תוצאות בתחומים: 

 ושביעות רצון.
פועל להטמעת הנושא של שילוב וקידום תעסוקתי בגישה הקהילתית כחלק מתפישת 

 העבודה בקרב גורמים בקהילה ובמיוחד עובדי המחלקות לשירותים חברתיים.
 סוקה.ריכוז מידע של אפשרויות השכלה, הכשרה מקצועית, השתלמויות ותע

 ריכוז מידע וחומר הסברה על חוקים, זכויות, תקנות, והסרים הקשורים ללימודים ועבודה.
איתור, הנעה, יעוץ, הכוון וליווי של אוכלוסיות יעד לתכניות ייחודיות ו/או הדורשות התייחסות 

 מיוחדת.
 מקיים מעקב ומערכת תמיכה אחר המשתלבים במסלולי השכלה, הכשרה ותעסוקה.

 וני בשעת חירוםעובד חי
 כל מטלה אשר תידרש מהממונה הישיר

 

 השכלה :

-עובד סוציאלי בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית, בעל ידע ומיומנות בעבודה קהילתית
 יתרון

 או  
 בעל תואר ראשון באחת התחומים הבאים:

 מדעי ההתנהגות פסיכולוגיה תעסוקתית, תעשיה וניהול, יועץ מקצועי.
תחומיים במסלול שירותי אנוש ומשאבי אנוש, או בעל תואר מוסמך בשירותי לימודים רב 

 אנוש.
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. -לעובד סוציאלי

 ידע נרחב ביישומי מחשב.
 

 ניסיון מקצועי :

 יתרון. -ניסיון בתחום קהילתי ו/או תעסוקתי

 יתרון. -יכוןניסיון בעבודה פרטנית ו/או קבוצתית עם צעירים/נוער במצבי ס

 יתרון. -ניסיון עבודה בתחום העסקה
 

 דרישות התפקיד:

 עבודה בשעות אחה"צ והערב )פעמיים בשבוע( 
כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ, יכולת עבודה בצוות, יכולת ליזמות, יכולת הובלה ויישום 

 פרויקטים
 

 50% היקף משרה: 

 מנהל אגף שירותים חברתיים. כפיפות:

http://www.nzc.org.il/


ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of  Ness Ziona  
   אגף משאבי אנוש                  

 

ים בה ונה-נס 9נ  08-9403016 .פקס ,08-9383838 טל. ,74071 צי

 עיריית נס ציונה  | www.nzc.org.ilאתר. 

 

 

 רכז. מעמד:

 /  חינוך ונוער  37-39י"א / מח"ר -על פי הסכם דרוג עו"ס דרגה ט שכר:
 

, באמצעות טופס מקוון 12:00בשעה:   2021באוגוסט   02  הגשת מועמדות עד לתאריך:
 באתר בראש הדף .

  
 חובה לצרף אסמכתאות על עמידה בתנאי הסף

 קורות חיים
 תעודות השכלה 

מלאים ,היקף משרה, פירוט עיסוק בתפקיד ניסיון  אישורי העסקה הכוללים תאריכי העסקה
 בהתאם לדרישת המכרז .–ניהולי 

בקשות שתתקבלנה במשרדי אגף משאבי אנוש לאחר המועד האמור, לא תובאנה בחשבון. 
ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי 

 שלא עמד/ה בתנאי הסף.
 ברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.המכרז פונה לג

 
 אגף משאבי אנוש.
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