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מכרז פנימי/חיצוני מס' 63//0//
מנהל/ת אגף לשירותים חברתיים
אחוז משרה322% :
שכר :דירוג דרגה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
כפיפות :למנכ"ל העירייה.
מועמד שייבחר ישובץ במערך החירום העירוני
תיאור התפקיד:


מנהל את האגף לשירותים חברתיים ,מתכנן ומארגן את העבודה וחלוקתה.



אחראי לעבודתו התקינה של האגף ,עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה  ,על מנת לתת שירותים חברתיים
לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית ,פועל לקידום רווחת התושבים ושותף לתכנון החברתי ביישוב.



אחראי בפני ראש הרשות המקומית לתפקוד תקין של האגף ולביצוע תכניות הפעולה של השירותים החברתיים
של הרשות המקומית ,בהתאם לנהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.



פועל בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים ,תקנות והוראות המנכ"ל
(תע"ס) ואחראי ליישום מדיניות זו.



אחראי להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי ,המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי
צרכים בקהילה.



אחראי לגיוס משאבים ,להקצאתם ,לביצוע תכנית העבודה והתקציב ,למעקב ולהערכה אחר ביצועם.



יוזם ,מפתח ומקיים קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות האגף עם שירותי רווחה
אחרים בקהילה ,מייצג את האגף בפני גורמי חוץ.



אחראי לביצוע הרשומים ,הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי האגף ומן ההוראות שנקבעו ע"י
המשרד בנושאים אלה.



אחראי להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים ,בין השאר ע"י ייעוץ ,הדרכה והשתלמויות בהתאם
לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול האגף ולשיפור השירות.



אחראי שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי,
בהתאם לצרכי עבודת האגף.



פועל לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.



מבצע פעולות דומות לפי דרישה.

דרישות התפקיד
השכלה:
א .בעל השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית .יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים :עבודה סוציאלית,
מינהל ציבורי ,מדיניות ציבורית ,מינהל עסקים ,כלכלה.
ב .בוגר קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד.
ג .ניסיון של  1שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
ד .ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים ,בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה ,במו"מ עם מוסדות ויחידים ,בניהול
משק תקציבי על שלביו.
ה .כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ ,כושר הדרכת עובדים.
ו .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ז .רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.
הערה :מועמד שאינו עונה לדרישה ב' ,יהיה עליו להתחייב לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו.
הערה :המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד .מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור,
תיפסל מועמדותו על הסף.

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים  6ו  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח
 8991ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד .האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת
את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
לפי סעיף 876ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.
המועמדים יפנו בצירוף המלצות ,תעודות וקורות חיים לאגף משאבי אנוש ,עד ליום ראשון כ"ח באייר תשפ"ב
 /9/05//0//בשעה  8/:00בצהריים.
ניתן לקבל פרטים על המכרזים באופן מלא וכן טפסים להגשת מועמדות (שאלון אישי) באתר האינטרנט של העירייה
שכתובתו www.zefat.muni.il:או באגף משאבי אנוש בטל'.20-8227126 :
קורות חיים ותעודות נדרשות ניתן להגיש באמצעות מייל שכתובתו ronil@zefat.muni.il :או במסירה אישית
במשרדי אגף משאבי אנוש ,רחוב ירושלים  12קומה .3
חשוב לציין:
חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד ,הגשת מועמדות
שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור ,תיפסל על הסף.
התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

העתקים:
מר רוני בן אבו ,מנכ"ל העירייה
מר משה מדר ,גזבר העירייה
גב' ענבל בן ארי ,יועמ"ש
אגף משאבי אנוש
עיתון מקומי וארצי
וועד עובדים
לוח מודעות
מערכת נמ"ר

