
 
 

          
 '/שבט/תשפ"או       

                                     19/01/2021  
 

 4/2021מס'  פנימי/מכרז פומבי
 יםמוגבלב מדור טיפולמרכז/ת עו"ס 

 
 ת מדור טיפול במוגבלים/מרכזעו"ס  תואר המשרה:

 
 מנהל אגף הרווחה כפיפות:

 
 1 מספר משרות:

 
 100% היקף משרה: 

  
 ו-חדירוג עו"ס   :מסלול קידום

 דרגה התחלתית, רמה ח' בדרוג העו"ס.
 לאחר שהייה של שנתיים, קידום לרמה ז'.  
 לאחר שהייה של שלוש שנם, קידום לרמה ו'.  

 
 תיאור התפקיד:

 בתחום הרשות המקומית. במוגבליםריכוז נושא הטיפול  -
 לשירותים.איתור אוכלוסיות של מוגבלים בכל הגילים הנזקקים  -
 איתור הבעיות ובדיקת הצרכים של האוכלוסיות הנ"ל. -
 אחריות לבניית תכניות טיפול למוגבל ולמשפחתו . -
 אחריות להדרכת עו"סיות במדור למוגבלויות. -
 האוכלוסייה,שיש בהם כדי לענות על צרכי  ופרויקטים תייזום ופיתוח מסגרות טיפול שונו -

 בלויות.בשיתוף עם המפקח המחוזי של מנהל מוג
 ועמותות הפועלים בתחום המוגבלויות. םוולונטריייצירת קשרים עם ארגונים  -
 אחריות לקיום קשר עם המוסדות בהם חוסים מוגבלים השייכים לרשות מקומית ועם -

 משפחותיהם באופן אישי או ע"י עובדים אחרים.
 ילדיםקיום קשר עם משפחות האומנה ברשות המקומית, כולל משפחות בהם שוהים  -

 השייכים לרשויות מקומיות אחרות.
 ייזום פעולות סיוע להפעלת מתנדבים בתחום הטיפול במוגבלים. -
 ייעוץ להנהלת המחלקה ולצוות העובדים בכל הקשור לנושא הטיפול במוגבלים. -
 קיום קשר עם המפקח המחוזי. -
 מבצע את כל המטלות המנותבות על ידי הממונים. -

 דרישות התפקיד:
 

 בד סוציאלי בעל תואר בוגר בעבודה סוציאליתעו  השכלה:
 שנות ניסיון, רצוי שנתיים לפחות בתחום הטיפול במוגבלים. 3  
 חייב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.  
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים)ניתן להגיש קורות חיים למי שכבר הגיש      

 בקשה לרישום ועדיין לא קיבל את האישור(                            
 

 יחסים בינאישיים טובים, אמינות ומהימנות אישית , כושר התבטאות  כישורים אישיים: 
 בכתב ובע"פ, כושר התמדה, כושר למידה.   

  16%עובד המתגורר בדימונה זכאי להנחת מס הכנסה בגובה של. 
 

גב' יפה  -חיים בצירוף תעודות המעידות על השכלה, למנהלת מח' מכרזים וועדותיש להעביר קורות 
או בדוא"ל:  14:00בשעה   1.2.2021קומה ג', עד לתאריך: דימונה עזריה, בבניין עיריית

yaffaz@Dimona.muni.il. 
 

זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך. זאת בהתאם להוראות כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון 
 .1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8סעיף 

 בני ביטון
 ראש העיר

mailto:yaffaz@Dimona.muni.il

