
 

 

 
 2020/114מס'  פומבימכרז 

 למועצה האזורית מבואות החרמון
 ה/דרוש

 המחלקה לשירותים חברתייםמנהל/ת 
 במועצה אזורית מבואות החרמוןמנהל/ת המחלקה לשירותים חברתיים : משרהתואר ה

 ירוג עו״ס )בהתאם לגודל המחלקה( ד
 :ותחומי אחריות תאור המשרה

 מנהל את המחלקה לשירותים חברתיים, מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה.
אחראי לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת לתת שירותים חברתיים  

 לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית, פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב.
השירותים החברתיים של  אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכניות הפעולה של 

 הרשות המקומית, בהתאם לנוהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית. 
פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ״ל)תע״ס( 

 ואחראי ליישום מדיניות זו. 
ות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים שנתי, המבוסס-והצעות תקציב שנתי ורבאחראי להכנת תכניות עבודה 

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

אחרים  יוזם, מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה עם שירותי רווחה
 בקהילה, מייצג את המחלקה בפני גורמי חוץ.

אחראי לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן ההוראות שנקבעו ע״י 
 המשרד בנושאים אלה. 

יות אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע״י ייעוץ, הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפו
 וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המחלקה ולשיפור השירות.

אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם 
 לצרכי עבודת המחלקה.

 פועל לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים. מבצע פעולות דומות לפי דרישה. 
 ההאוכלוסייבשעת חרום ממונה על מכלול 

 
 :דרישות המשרה

א. בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, 
 ציבורי, מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, כלכלה.  מינהל 

 ב. בוגר קורס מדריכים ראשי צוותים.
 שנים לפחות בעבודה סוציאלית. 5. ניסיון של  ג

 ד. ניסיון בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה.
 ה. כושר ניהול מו״מ בכתב ובע״פ, כושר הדרכת עובדים.

 ו. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 ז. רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.

   וןתרי -הכשרה והסמכה כעו''ס לעניין חוק סדרי הדין או חוק הנוער 

  תרוןי-תושב האזור וקרבה גיאוגרפית למועצה וליישובי המועצה 

 
 מועמד שאינו עונה לדרישה ב׳, יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס מדריכים ראשי צוותים או סגל בכיר הקרוב ולסיימו בהצלחה.הערה: 

 
 1/11/2020התחלת העבודה: מועד 

ל וע ייקבעו בכפוף לכללים הנהוגים בשלטון המקומי ולכישורי המועמד . דרוג ודרגה  100%היקף המשרה – תנאי ההעסקה
 .המשרד לשירותים חברתייםפי אמות המידה של 

למר שמוליק בסקיר, מנהל  המעוניינים מוזמנים להגיש הצעתם בצירוף תעודות השכלה, ניסיון, המלצות וקורות חיים
  shmulikb@mvhr.org.ilמשאבי אנוש במייל  

 ואישורי העסקה כנדרש הצעות שלא צורפו אליהן תעודות לעניין השכלהלא יתקבלו 

המכרז מנוסח בלשון זכר אך 
 מופנה לכל המגדרים



 

 

 רק פניות מתאימות תענינה
 0021:בשעה  10/20/15,  חמישימועד אחרון להגשת הצעות : יום 

 כל המגיש הצעה יידרש למלא שאלון מועמד/ת למשרה .
 ובירורים: לפרטים נוספים 

 shmulikb@mvhr.org.ilאו לתיבת המייל  6818030-04טלפון :
 . ומבחני כישורים והתאמה בהתאם לקביעת הרשות המקומית המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת בחינה             

 
 

 בני בן מובחר        
 ראש המועצה        

 


