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 עיריית מעלה אדומים
 

 דרוש/ה
 

 חברתייםהשירותים וה אגף הרווחהמנהל/ת  תפקיד: 
 

 מנכ"ל העירייה כפיפות:
 

 ש"ש 39, משרה מלאה: חלקיות משרה
 

 עו"סבדירוג  ג' –ה'  דירוג: 
 לאישור משרד הפנים העסקה בחוזה אישי בכפוף –בתום תקופת הניסיון 

 
 :תיאור תפקיד

 
  חברתיים, תכנון העבודה וחלוקתה.השירותים הרווחה ואגף הניהול 

, על וועובדי המסגרות הקשורות ב ו, עובדיהאגףהתקינה של  ואחריות לעבודת
. קידום רווחת עירייהמנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום ה

 התושבים ושותפות לתכנון החברתי ביישוב.
ולביצוע תכניות  אגףלתפקוד תקין של ה תראש הרשות המקומיאחריות בפני 

, בהתאם לנהלים ולהנחיות של העירייההפעולה של השירותים החברתיים של 
 .עיריית מעלה אדומיםמשרד הרווחה והשירותים החברתיים ו

בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט אגף ניהול ה
 חריות מלאה ליישום מדיניות זו.בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל )תע"ס( וא

אחריות לתוכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב שנתי, המבוססות על איסוף 
 נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.

אחריות לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב 
 ולהערכה אחר ביצועם.

ארגונים לשם תיאום ושילוב ייזום, פיתוח וקיום קשר קבוע עם מוסדות ו
בפני גורמי  האגףפעולות המחלקה עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, ייצוג 

 חוץ.
אחריות לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי 

 ומן הוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.האגף 
בין השאר ע"י אחריות על התפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, 

ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול 
 לשיפור השירות. אגףה

אחריות לכך שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול 
 .אגףהדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת ה

 שיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.
 ביצוע פעולות דומות לפי דרישה.

 
 



 
 

  :דרישות התפקיד
 
    השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד  .1

מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, 
 מינהל עסקים, כלכלה.

המוכר ע"י בוגר/ת קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים  .2
 המשרד או התחייבות לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו.

 שנים לפחות בעבודה סוציאלית. 5ניסיון של  .3
ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים, בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה,  .4

 במו"מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על שלביו.
 "פ, כושר הדרכת עובדים.כושר ניהול מו"מ בכתב ובע .5
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. .6
 רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי. .7

 

 
, יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס סגל 2** מועמד שאינו עונה לדרישה מס' 

 בכיר הקרוב ולסיימו.
 
 

 הערות:
ה כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקב .1

לחוק שוויון בעבודה התשמ"ח  8וכן להיפך זאת בהתאם להוראות סעיף 
– 1988. 

התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכוח  .2
, תיקון מס' 1998 –חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

15. 

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה  .3
 בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו. להפסיק

 

 ,20בכתב בצירוף קורות חיים, ניתן להגיש לאגף משאבי אנוש, ת.ד מועמדים 
 יש לציין את שם המשרה( ( HDANA@MAM.ORG.IL למייל: 

 . 10.11.19ת מועד אחרון להגשת מועמדו
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