
 
  

 למועצה האזורית מבואות החרמון

 דרוש/ה

 לזקן עובד/ת סוציאלי/ת
 המחלקה לשירותים חברתיים היחידה:

 לזקן ת/ת סוציאלי/עובדתואר המשרה: 
 (ח- דירוג עו״ס )י ודירוגה:דרגת המשרה 
 .משרה  50%: היקף העסקה

 מרכז השלטון המקומי( 531הליך הגון , שיוויוני ושקוף ) בהתאם לחוזר סוג מכרז: 
 המחלקה  ת/כפיפות: מנהל

 :אור המשרהית
האישי המשפחתי והחברתי, ע״י ייעוץ, טיפול ישיר  תפקודםמטפל בלקוחות זקנים במטרה לשפר 

רותים רלבנטיים עפ״י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל יועקיף והפניה למוסדות וש
 בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לש״ח.

כלוסיות מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שרותי המחלקה וטיפול באו
 היעד של המוסדות האלה )שלוחה(.

משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות 
 וקהילתיות.

 מקיים מפגשים ושיחות עם הזקנים לצורך איתור וטיפול.
 מקיים קשר עם הזקנים במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.

 וזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.נוקט י
 מקצועיים ומתנדבים )לאחר שקיבל הכשרה מתאימה לכך(.-מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך

 מבצע את עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
 ח לממונים בכתב ובעל פה, כנדרש.מנהל רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדוו

 משתתף בועדות בדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.
 מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.

חבר פעיל בצוות השכונתי או במדור לזקן כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות או במדור ושותף 
 באחריות הכוללת לאוכלוסייה.

 :משרהסף לדרישות 
 עובד סוציאלי.א. 

 ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 
 יתרון -/בריאות וחולי בזקנה / הכשרת מטפלים בקשישים  הג. ניסיון והכשרה בתחום גרונטולוגי

 מסלול הקידום:
דרגה התחלתית: רמה י׳ בדרוג העו״ס. לאחר שהייה של שנה: קידום לרמה ט׳. לאחר שהייה של 

    שנתיים: קידום לרמה ח׳.

 : המעוניינים מוזמנים להגיש הצעתם בצירוף
  www.mvhr.org.ilקורות חיים ושאלון למועמד הנמצא באתר המועצה : 

 רק פניות מתאימות תענינה.
  shmulikb@mvhr.org.ilההצעה תוגש  למנהל משאבי האנוש , שמוליק בסקיר , בדוא"ל :  

 12:00, שעה 24/5/21-לא יאוחר מה
 04-6818030לפרטים נוספים ובירורים:  טלפון :

  shmulikb@mvhr.org.ilאו לדוא"ל :  050-5221011הודעת וואטסאפ : 
 

 

 

 מובחר-בני בן                                                                                                                              

 ראש המועצה                                                                                                                              

 

 המכרז כתוב בלשון זכר ומופנה לכלל המגדרים


