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עיריית טייבה
מכרז משאבי אנוש 3/2017
--------------------------------------תואר המשרה :רכז תעסוקה למרכז עוצמה בלשכת הרווחה.
" העסקה בכפוף להמשך תקצוב התקן "

היקף משרה 50% :
 :אקדמאי או עו"ס ובהתאם לנוהל הקיים
דירוג :
 37 :עד  39או י"א עד ט'
דרגה
תיאור התפקיד:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

אבחון הוליסטי ,הערכת צרכים והגדרת מענה תעסוקתי מתאים .
בניית תכנית עבודה לפונים ומעקב אחריה .
אימון אישי להשמה ,השתלבות והתמדה בעבודה .
מתן מענה משלים בתחום התעסוקה לעובדים קהילתיים העוסקים במיצוי זכויות .
ניהול ממשקי עבודה מקדמים עם כלל הגורמים העובדים מול הפונה ,צוות מרכז עוצמה ,לשכות הרווחה ומרכז התעסוקה.
סיוע בפיתוח שירותים מותאמים ללקוחות מרז עוצמה .
קשרי עבודה עם הגורמים הרלוונטיים ,היכרות עם שוק התעסוקה המקומי וסיוע בהשמה .

דרישות התפקיד:
השכלה :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום מדעי ההתנהגות ,חברה ,יתרון לעבודה סוציאלית .
ניסיון מקצועי :ניסיון משמעותי קודם בתהליכי ליווי וחניכה אישית עם אוכלוסיות מגוונות .יתרון לבעלי ידע אודות עולם
העבודה ,שיקום תעסוקתי ומיצוי זכויות ,ידע בהנחיית קבוצות או קורס אימון ..
כשירות מקצועית  :רישיון מקצועי /תעודת מקצוע
כישורים אישיים  :יכולות בינאישיות גבוהות ,יכולת ניהול ועבודה בצוות .

דרישות ייחודיות לתפקיד :

חובה לעבור הערכה והתאמה לתפקיד ע"י משרד הרווחה.

יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים
כאלה(
הצעות מועמדות יש למסור לאגף משאבי אנוש בכתב בצירוף מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים עד לתאריך-
23.2.2017שעה שלוש אחרי הצהריים.
בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה לא תידון .
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
מכרזים

