
מכרז חיצוני
לעובד/ת סוציאלי/ת מרכז נושא הטיפול באלימות במשפחה

50% משרה
תיאור תפקיד:

סיוע למנהל/ת אגף הרווחה בקביעת תכניות עבודה בתחום
ובהלימה עם מדיניות משרד העבודה והרווחה, חוק מניעת אלימות במשפחה וחקיקה 
רלוונטית אחרת. ייזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים למשפחות וסיוע 
בקיומן. קיום קשר וחיזוק שיתוף הפעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה לבניית 

מאמץ ציבורי- חברתי יעיל וחזק להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה.
כחלק מביצוע התפקיד העובד/ת ישמש כמנהל/ת המרכז האזורי

למניעת האלימות במשפחה.
ביצוע משימות נוספות ככל שייקבעו ע''י המנהל/ת הישיר/ה.

תנאי סף:
• בעל/ת תואר B.A בעבודה סוציאלית, לפחות.

• בעל/ת תואר שני בעבודה סוציאלית – יתרון.
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

• שלוש שנות ניסיון, לפחות, בתחום הטיפול במשפחה )בליווי הדרכה שיטתית(.
• בעל/ת הכשרה מוכרת בתחום הטיפול באלימות במשפחה ו/או האלימות בין בני זוג.
• רצויה גם הכשרה ו/או השתלמות מוכרת בתחום הטיפול המשפחתי/הטיפול הקבוצתי.

• ניסיון קודם בעבודה במחלקות לשירותים חברתיים – יתרון.
• התחייבות לעבור הכשרות בתחום התפקיד לאורך שנות ההעסקה.
• יכולת ניהול, הובלה, עבודה מערכתית, ארגון ויצירת שיתופי פעולה.

• יכולת עבודה בצוות, אחריות, תקשורת בינאישית טובה, יכולת הנעת תהליכים.
• יחסי אנוש מעולים, אסרטיביות, יצירתיות, מקצועיות.

• יכולת עבודה עם גורמים שונים בקהילה.
• שליטה מלאה ביישומי המחשב.
• יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ.

הצעות מועמדות יש להגיש לאגף ההון האנושי, הרצל 37,  או לכתובת המייל 
jobs@k-8.co.il, בצרוף מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים ,

 עד לתאריך 17/2/2019 בשעה 15:00.
ככל שהמועמדות נשלחת במייל יש לוודא קבלת מייל חוזר המאשר הגשת המועמדות.

שנה חדשה

הזדמנויות חדשות
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מכרז פומבי 01/19
שיפוץ אולם ספורט עירוני ליד ביה"ס דנציגר בקריית שמונה

עיריית קריית שמונה באמצעות החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ
)להלן: "החברה"( מזמינה בזאת הצעות מקבלנים ובעלי מלאכה

להציע הצעות למכרז שיפוץ אולם ספורט עירוני ליד ביה"ס דנציגר בקריית שמונה.
את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש תמורת 1,000 ₪ כולל מע"מ שלא 

יוחזרו, במשרדי החברה הכלכלית קריית שמונה הפועלת בכתובת
טרומפלדור 3 החל מיום שני 07.01.19 בשעות פעילות החברה.

קדוש דני  - מנכ"ל 
שטרן אביחי - יו"ר
החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ

1. כנס מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום שלישי 08.01.19 בשעה 11:00.
מפגש במשרד החברה הכלכלית בקריית שמונה. סיור קבלנים

יארך כ-חצי שעה }לא חובה{.
2. את ההצעות יש להחזיר במסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום שלישי 15.01.19           

בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל עיריית קריית שמונה, מלאים
וחתומים בידי המציע, ב-2 עותקים, במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז. 

)ועדת המכרזים לא תדון בהצעות שיגיעו שלא בתאריך והשעה הנקובים(.
3. על המציע לוודא שמילא באופן תקין את כל מסמכי המכרז וצירף את כל המסמכים 
הרלבנטיים, משום שמרגע הגשת ההצעה, לא יהא רשאי המציע לבטל ו/או לשנות את הצעתו.

• על הקבלן המשתתף במכרז להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום 
קבלנים לעבודות הנדסה בנאית התשכ"ט - 1969 סיווג ג'1 100, 131 א', ובסיווג כספי מתאים.

• המציע במכרז יהא חייב להמציא האישורים כי הינו עוסק מורשה בתחום, מנהל ספרי 
חשבונות כחוק, עומד בדרישות המכרז וכי יש לו את הניסיון הדרוש מגובה

באסמכתאות, הכל כמפורט בתנאי המכרז.   
• שאלות והבהרות של הקבלנים עד 4 ימים לפני סגירת המכרז. 

• אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
• לפרטים נוספים ניתן לפנות בימי הפעילות א'-ה' בין השעות 8:00-16:00 

לטלפון 04-6902539 למנכ"ל החברה הכלכלית.


