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 ומביפמכרז 

 תכנית להב"ה וטיפול באלימות במשפחה )מיקוד גברים(עו"ס 
 במועצה האזורית שער הנגב

 (כאחד נשיםל)המשרה מיועדת לגברים ו

 תיאור התפקיד:
 

 עו"ס להב"ה: .1

אחריות על בנית תוכניות טיפול פרטניות וקבוצתיות הן ברמה היישובית והן ברמה המועצתית  .1.1

 לבני הנוער ולהוריהם בשיתוף עם רכזת להב"ה.

 להוריהם. ןאחריות על התערבויות טיפוליות בתחום הקשר בין מתבגרים בסיכו .1.2

 סיוע לרכזת להב"ה בהובלת הפורום הרב מקצועי לילדים ונוער. .1.3

 עו"ס טיפול באלימות במשפחה )מיקוד גברים(: .2

אחראיות על המניעה והטיפול בתחום אלימות במשפחה תוך התערבות בכל בני המשפחה כולל  .1.4

 ילדים נפגעים וחשופים.

 ריכוז המומחיות והטיפול בגברים במרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה. .1.5

כולל קביעת יעדים ומשימות לביצוע בניית תכנית התערבות משותפת עם הלקוח ומנהל הטיפול  .1.6

 והגדרת תוצאות רצויות בשיתוף עו"ס המשפחה ומנהל ההתערבות.

טיפול פרטני ו/או קבוצתי בתחום אלימות גברים, בהתאם לצרכים ולאבחון ובהתאם לתוצאת  .1.7

 ההתערבות של עו"ס המשפחה.
 

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים. כפיפות ארגונית:
 

 דרישות התפקיד: 

 עובד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאלית. .1

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. .2

 .עם בני נוערבעל ניסיון  .3

 נכונות לעבודה בשעות גמישות ושעות הערב. .4

 השתתפות בהכשרות ייעודיות כהסמכה לתפקיד. .5
 

  דרישות נוספות:

 שנים לפחות בעבודה סוציאלית. 3יתרון לבעלי ותק של  .1

 להיכרות עם המגזר הכפרי.יתרון  .2

 כישורים אישיים נדרשים:

 בעל יכולת ארגונית גבוהה, יכולת תיאום וניהול. •

 יכולת עבודה בצוות ועבודה עם שותפים. •

 כושר ביטוי  גבוה בכתב ובעל פה. •

 יכולת התמודדות במצבים מורכבים ובמצבי לחץ ושחיקה. •

 .תודעת שירות גבוהה, אחריות, זמינות, עקביות והתמדה •

 ערנות ודריכות, יוזמה ומעוף, יצירתיות וחדשנות. •

 אמינות ומהימנות אישית. •

 יכולת עבודה בצוות. •
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 מסגרת העבודה:
 . עו"ס לטיפול באלמ"ב( - 30%עו"ס להב"ה,  - 50%) משרה 80%היקף משרה:  

 ט'.-מתח דרגות: דרוג עו"ס, יא'
 .תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות

 
 מידי מועד איוש:

 
 12:00בשעה  23.7.19ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 

 drushim@sng.org.il: בבניין המועצה או בדוא"ל כוכי פנקרלידי 
 
 

, ואישורים המעידים על ניסיון תצלומי תעודות רלוונטיות, המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים
  המועצה תחת דרושים.את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או באתר 

 הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן 

 התאמה מקצועי.
 
 

 שער הנגב -משאבי אנוש 


