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 ראש צוות במחלקה לשירותים חברתיים –מדריך לתפקיד 

סר אל זרקא על  'בהתאם לצו המועצות המקומיות סעיף עובדים , מכריזה המועצה המקומית ג 

 המשרה כדלקמן :  

 ראש צוות במחלקה לשירותים חברתיים  –מדריך  משרה

   ה(-דירוג עו"ס )ז  דרגת המשרה ודירוגה 

 100% היקף העסקה 

 פומבי  סוג מכרז 

אחראי על מתן השירות ע"י הצוות לפונים ואוכלוסייה   ✓ תיאור התפקיד 

 באזור גיאוגרפי מוגדר.  

שותף בקביעת מדיניות המחלקה ותוכניות עבודה   ✓

 הנקבעת ע"פ מדיניות המשרד. 

אחראי לביצוע תוכניות העבודה של המחלקה באזור   ✓

 הגיאוגרפי שבאחריותו. 

אחראי למתן הדרכה מקצועית ומנהלית לעובדים   ✓

 הסוציאליים בצוות.  

אחראי לתכנון ארגון ניהול וביצוע העבודה בצוות   ✓

 ולהערכת פעולות אלה.  

ולקידום של כלל עובדי  אחראי לתפקוד מקצועי ומנהלי   ✓

 הצוות.  

מדריך ראש צוות ממונה על עו"ס מתחומי מיומנות   ✓

  6-8נות בהיקף של שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שו

- משרות מלאות, וכן על עובדים מסייעים )סמך

 מקצועיים( ועובדי מינהל וזכאות בצוות.  

מנחה מדריך ומייעץ לעו"ס בעבודתו המקצועית   ✓

ובמקרים מיוחדים, באישור מנהל המחלקה, מתאם עבור 

 ייעוץ מקצועיים. - העובד הדרכה

אחראי לעבודתם הסדירה של העובדים בצוות ולחלוקת   ✓

   העבודה ביניהם. 
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מנחה את העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה   ✓

 בהתאם. 

מנחה ומדריך את צוות העובדים הסוציאליים בקביעת   ✓

אוכלוסיות היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות  

 מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם.  

בכתב הערכה תקופתית הכוללת תפקוד ויכולת  מעריך  ✓

 מקצועית של כל עובד בצוות )לפחות אחת לשנה(  

מקצועי של כל העובדים  -אחראי על פיתוח וקידום אישי ✓

עם המנהל תוך התאמה לצרכי אוכלוסיות בצוות בתיאום 

 היעד.  

אחראי לתיאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים   ✓

גיאוגרפי, בהתאם להחלטת  נוספים הפועלים באותו אזור

 מנהל המחלקה.  

השירותים האישיים  יוזם פעולות לפיתוח וקידום   ✓

 והקהילתיים לאוכלוסייה שבאזור.  

בהתאם לצורך, עוסק בטיפול ישיר ומחליף עובדים   ✓

 סוציאליים חברי הצוות בהיעדרם. 

אחראי לתכנון התקציב של הצוות, להקצאתו לאחר   ✓

 תקין.  אישורו ולפיקוח על ביצועו ה 

 חבר בצוות הבכיר של המחלקה.  ✓

מגיש למנהל, בפרקי זמן קבועים, תוכניות  עבודה בכתב   ✓

 המתייחסות לעבודת הצוות, לעבודתו הוא ולניצול זמנו.  

מתאם את עבודתו עם המנהל, מסייע לו ומייצגו בהתאם   ✓

 לצורך.  

 מנהל המחלקה לשירותים חברתיים  כפיפות 

 עובד סוציאלי בעל תואר. בוגר עבודה סוציאלית   .א דרישות המשרה  

שנים לפחות בעבודה סוציאלית במחלקה   3ניסיון של  .ב

 לשירותים חברתיים.  

 רישום בפנקס בעובדים הסוציאליים.   .ג

 קידום לדרגה ה עם תחילת קורס מדריכי ראש צוות  מסלול קידום  

 המועמד מתחייב להיכנס לקורס מדרצ"ים מיד כשיתבקש לכך הערה 
 

 ___09.02.2022______ :המכרז פרסום מועד מנהלה 

 ___21.02.2022 _____:יום עד להגיש יש למכרז בקשות

שלוח לכתובת קורות חיים בצירוף תעודות ומסמכים ניתן ל

 או למסור באופן ידני לידי   mikhrazimjisr@gmail.comהמייל: 

mailto:mikhrazimjisr@gmail.com
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לבירורים ניתן ליצור קשר  . מנכ"ל המועצה  –מר ג'ליל עותמאן 

 054-2422226  בנייד: 

 על החתום 

 מוראד עמאש 

 זרקא-ראש מועצה מקומית ג'סר א 

 המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ולנשים כאחד  הבהרה מגדרית 

 


