 70יוני 2722
ח' סיון תשפ"ב
730-2722

דרושה/ה אם בית למרכז נתיבים להורות
דרוג :מינהלי
דרגה4-7+ :
אחוז משרה22% :
כפיפות :למנהל אגף לשירותים חברתיים ,או מי שהוסמך על ידו
מועמד שייבחר ישובץ במערך החירום העירוני

תיאור התפקיד:
הנחיה פעילה של הורים עם ילדיהם בגילאי בי"ס יסודי בנושאי התארגנות ביתית ,ניהול משק
הבית ,משחק וזמן איכות הורים וילדים .אם הבית מאפשרת קשר תומך ועוטף בבית
המשפחה עבור הילדים והמשפחות בתכנית ,כחלק מרצף המענים הטיפוליים הן במרכז והן
בבית המשפחה .פגישות הבית עם אם הבית מספקות תמיכה והכוונה יישומית במציאות
היומיומיות ומסייעות בהפנמה של התהליכים הטיפוליים הנעשים במסגרת התכנית.
דרישות התפקיד:









בוגר/ת  22שנות לימוד.
פניות ל  2אחר צהריים בשבוע.
יכולת בין אישית טובה ליצירת קשרים מיטיבים עם משפחות.
יכולת לשיתוף פעולה ולעבודת צוות.
חובת סודיות.
אוריינטציה טיפולית.
מסירות וגמישות.
השתתפות בישיבות צוות שבועיות בימי רביעי בצהריים.

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  3ו  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 873ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על
דרישות התפקיד.
המועמדים יפנו בצירוף תעודות ,אישורי העסקה וקורות חיים לאגף משאבי אנוש ,עד ליום
שלישי ט"ו בסיון תשפ"ב  84/06//0//בשעה  8/:00בצהריים.
ניתן לקבל פרטים על המשרות באופן מלא באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו:
 www.zefat.muni.ilאו באגף משאבי אנוש בטל'.74-7220226 :
קורות חיים ותעודות נדרשות ניתן להגיש באמצעות מייל שכתובתוronil@zefat.muni.il :
או במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש ,רחוב ירושלים  27קומה .2
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 העיריה
מר משה מדר ,גזבר העירייה
גב' עו"ד ענבל בן ארי ,יועמ"ש העירייה
גב' רעות חן ,מנהלת מח' מש"א
גב' רות שטרית ,ראש צוות
מר שמואל בר אילן ,עו"ס
גב' ליאור זוהר ,עו"ס רכזת נתיבים להורות
מר חסן אבו ריש ,מנהל נפה צפת מחוז צפון
וועד עובדים
לוח מודעות
אתר עיריית צפת

