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ת"לחל החלפה – חיצוני מכרז  

 עו"ס מרכז תכניות "נושמים לרווחה" ומנהל מרכז עוצמה

 

 

 .עוצמה מרכז ומנהל לרווחה נושמים רכז: מקצועיים מוקדים שני לתפקיד

 : לרווחה נושמים ס"עו התפקיד תיאור

 .הנדרשות העבודה למשימות הקשור בכל אותו ומנחה התכנית צוות את מלווה .1

 המחלקה לקוחות מקרב בתכנית המשתתפת האוכלוסייה של הראשוני ויהמיפ את מאשר  .2

 .במשפחות המטפלים הסוציאליים העובדים עם הקשר וליצירת חברתיים לשירותים

 המשרד ומול הרשות מול והתשלומים הדיווחים במערך טיפול כולל, התכנית תקציב מרכז  .3

 .זה לעניין העובדים מנחהו

 ולמתן והתקדמותם העבודה תהליכי לתיעוד, התכנית צוות םע עבודה ישיבות לקיום אחראי .4

 .שונות בעיות בפתרון סיוע

 חודשים לשלושה עד לחודשיים אחת התכנית של ההיגוי ועדת של פגישות לארגון אחראי  .5

 התכנית מנהל תפקיד שותפי, מקומיים משתתפים זימון: כולל, התכנית לכללי בהתאם

 .ועוד השרות מפקח, במחוז

 .בתכנית המשתתפות במשפחות לטיפול הנוגעים הנתונים איסוף על אחראי .6

 על המשפחות תיקי בדיקת כולל) המשפחות עם העבודה התקדמות אחרי מעקב מקיים .7

 (.תכולתם

 עם לצורך ובהתאם המלווה עם, המשפחות עם תקופתיות מדגמיות פגישות לארגון אחראי  .8

 .ובקרה מעקב לצורך המשפחה ס"עו
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 .ברשות התכנית התקדמות אודות ובמשרד התכנית בהנהלת ורמיםלג לדווח אחראי .9

 לשירותים המחלקה למנהל דיווח כולל, ובמחלקה ברשות התכנית למיצוב אחראי  .10

 .המחלקה עובדי ולכלל הצוותים לראשי, חברתיים

 .ותוצאות תפוקות, תשומות של מדדים על המבוססת שנתית עבודה תכנית לכתיבת אחראי .11

 .העובדים לצוות ההכשרות קיום על אחראי .12

 .המשפחות מלווה של העבודה ומנהל אחראי .13

  :עוצמה מרכז מנהל ס"עו התפקיד אורית

 (.תעסוקה רכז, זכויות מיצוי ס"עו, עוצמה מלווה) עוצמה מרכז צוות והובלת הדרכה .1

: בו הניתנים השירותים על ת/ואחראי הארצי למודל בהתאם המרכז להפעלת ת/אחראי .2

 .המשפחה כלכלת וניהול תעסוקה תכניות,  זכויות מיצוי, ותקהילתי פעולות

 .יישוביות היגוי ועדות ריכוז .3

 .והנחייתן מיקוד קבוצות גיבוש .4

 .המרכז ולקוחות המרכז צוות בשיתוף העבודה תכנית יישום .5

 .קהילתיים פרויקטים והובלת ייזום .6

 נושאים ופיתוח לקידום" עגול שולחן, והקמת שותפויות פיתוח, משאבים ואיגום גיוס .7

 .המרכז את שמעסיקים

 .והדרה בעוני החיים אנשים בנושא והידע המודעות קידום .8

 .האגף עובדי מול ועבודה הטמעה .9

 .המרכז של הפיזיים והתנאים המבנה ארגון .10
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 בין פעולה ושיתוף גומלין יחסי וטיפוח חברתיים לשירותים המחלקה לעובדי הסברה .11

 .חברתיים לשירותים המחלקה לעובדי המרכז עובדי

 .טפסים ובניית הנחיות הכנת .12

 .המרכז פעולות תכנון לצורך הלקוחות של מיקוד קבוצות מנחה .13

 .התכניות של והביצוע התכנון משלבי העבודה תכניות יישום על אחראי .14

 נושמים" בתכנית והמשפחות עוצמה מרכז לקוחות עם הכרות: הפרט ברמת התערבות .15

 למרכז שמופנים הלקוחות עם האבחון( intake) האינטייק תהליך על אחראי, " לרווחה

 קבוצתית פעילות, תעסוקתי ליווי, זכויות מיצוי: הרלוונטיים למענים והפנייתם

 .וכדומה תעסוקה,  וקהילתית

 ופעילים מתנדבים יתוףבש קהילתיים פרויקטים והפקת ארגון: הקהילה ברמת התערבות .16

 .איתם עבודה מפגשי וניהול

 

 

 

 

 :סף תנאי

 

 .סוציאלית בעבודה ראשון תואר . 1

  .ס"עו בפנקס רישום.  2

           קהילתית בעבודה ניסיון לבעלי או/ו במשפחות בטיפול סיוןינ לבעלי עדיפות.  3

 .פרויקטים ובהובלת
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 .הרלוונטי קהעיסו בתחום שנים 3 של ניסיון לבעלי עדיפות .4

   .התכנית של בהכשרות להשתתפות התחייבות  .5

 

 .משרה 75% יחד התפקידים שני: המשרה היקף

 .ידה על שהוסמך מי או חברתיים לשירותים האגף מנהלת: ארגונית כפיפות

     ' ו –' ח ס"התע לפי: המשרה ודרגת דרוג

 .כאחד וגברים לנשים פונה המודעה

 .הרווחה משרד למדיניות בכפוף חירום בזמן ולעבוד להתייצב יחויב שיבחר המועמד

 לכתובת מייל שליחת באמצעות 15:00 בשעה 26.1.2020 ליום עד תהיה מועמדות הגשת

8.co.il-jobs@kעל המעידים ואישורים תעודות, מסמכים, מפורטים חיים קורות לצרף יש 

 למועמד הנראה אחר מסמך וכל, ממליצים של שמות, לתפקיד ירותהכש תנאי של התקיימות

  .מועמדותו לשקילת כרלוונטי

      אופירה 050-8675136 בנייד המייל קבלת לאשר נא
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