לעיריית אילת דרוש/ה

מכרז פנימי-חיצוני 12-2018
רכז/ת לתכנית מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון
באגף לשירותים חברתיים
מינהל שח"ק
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להיפך.
כ פ י פ ו ת-

מנהלת האגף לשירותים חברתיים או מי מטעמה.

תקופת ניסיון -
תיאור התפקיד-

שנתיים.
הובלה ויישום של פרויקט חברתי ותעסוקתי לצעירים/ות בסיכון.
אימון תעסוקתי אישי של הצעירים לאורך המסלול של הכנה לתעסוקה ,השמה
בעבודה ,סיוע בהשתלבות בלימודים /הכשרה מקצועית ,התמדה וקידום.
פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה.
פיתוח קשרי מעסיקים לשילוב צעירים בעבודה.
תיווך למענים קיימים.
איתור חסמים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים ,תוך עבודה עם
גופים עירוניים ואזוריים רלוונטיים.

השכלה -

תואר ראשון בתחום רלוונטי חובה .עבודה סוציאלית -יתרון.
על המועמד/ת להתחייב לקבל הדרכה ולהשתתף בהכשרות ספציפיות ,ככל שיידרש
על ידי משרד הרווחה.
ניסיון בעבודה עם בני נוער  /צעירים במצבי סיכון -יתרון.
ניסיון בשילוב תעסוקתי -יתרון .ניסיון בעבודה מול מעסיקים -יתרון.

ניסיון וידע מקצועי -
כישורים אישיים-

יכולות יזמות ,הובלה ויישום פרויקטים .כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
שליטה בשפה העברית ,ביישומי המחשב והאינטרנט.

היקף -

משרה מלאה (.)100%
גמישות בשעות העבודה ,עבודה בשעות אחה"צ עפ"י הצורך.

תנאי שכר -

מתח דרגות לתפקיד המוצע רמה י'-ח' בדרוג העו"ס.
מסלול קידום עפ"י לוח תפקוד של עובדים סוציאליים.
 ייצוג הולם -וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם לבני שני המינים ,ולמתן עדיפות ליוצאי אתיופיה
ולאנשים עם מוגבלות.
 מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת מיון וקליטה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית
ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
 מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם (לפי חוק למניעת העסקת
עברייני מין במוסדות חינוך).
על המעוניינים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,במעטפה סגורה ובציון מספר המכרז
למינהל משאבי אנוש ומינהלה ,עיריית אילת ,בית התמר .ת.ד  14אילת  88202או לפקס . 08 – 6367003
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רק פניות מתאימות יקבלו מענה .הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

