
 עיריית הוד השרון      

 אגף  משאבי אנוש והדרכה      

   09-8894100  טלפון:      

 09-8894103  פקס:      

 פייסבוק 'עיריית הוד השרון'     hasharon.muni.il-www.hod      108מוקד עירוני 

 2022דצמבר  18
 "ד כסלו תשפ"גכ

 
  מטפל/ת זוגי ומשפחתיעובד/ת סוציאלי/ת לתפקיד  22/580מספר  מודעת דרושים

 באגף לשירותים חברתיים
 

 תיאור התפקיד:
 ביצוע טיפולים פרטניים זוגיים ומשפחתיים ללקוחות התחנה 
  עבודה מערכתית ושיתוף פעולה עם מערכת השירותים בקהילה )בריאות, רווחה, חינוך וכדומה( על פי הצורך

 ולטובת הטיפול בלקוחות התחנה

 השתתפות בישיבות צוות ובהדרכות קבועות בתחנה 

 תיעוד מקצועי במחשב על פי נוהלי העבודה בתחנה 

 הנחיית קבוצות בתחנה 
 

 תנאי סף:
 השכלה:

 בעבודה סוציאלית. תואר ת/בעל ת/עובד/ת סוציאלי 

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 
 הכשרה:

 הסמכה או לקראת סיום תהליך הסמכה כמטפל/ת זוגי ומשפחתי על ידי האגודה הישראלית לטיפול במשפחה- 
 חובה

 יתרון -הסמכה בהנחיית קבוצות או ניסיון מוכח בהנחיית קבוצות. 
 
 כישורים:

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום ופיקוח, 
ומשימתיות ברמה גבוהה, עצמאות ויכולת עבודה  כושר ארגון ,יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה ,סמכותיות

 פה.-בתנאי לחץ, יכולת עבודה בצוות, בעל/ת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים, כושר בכתב ובעל
 
 

 50% :ותהיקף המשר
 ' בדרוג העובדים הסוציאלייםט –' אי:  מסלול קידום דרוג ודרגה

 או מי מטעמה מנהלת האגף לשירותים חברתיים :כפיפות
 עובד/ת סוציאלי/ת: תקן
 : שירותים חברתייםאגף

 
 ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

 
 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 

 )בעברית( קורות חיים
 תעודות/אישורים המעידים על השכלה 

 תעודת רישום בפנקס העו"ס
 המלצות

 תצילום מתעודת זהו
 טופס פרטי מועמד )אתר העירייה(

 
 מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל: 

hasharon.muni.il-enosh@hod    
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 .ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה בהליכי הקבלה לעבודההנדרשות לו הא זכאי להתאמות עם מוגבלות י מועמד
 

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות 
 .המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 
מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם  העירייה שומרת על זכותה לבצע מיוןמודגש בזאת כי 

 . , בהתאם לשיקול דעתהמקצועי מטעם העירייה
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא 

 תובאנה לדיון.
 .דכל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאח

 
 הליך הגשת המועמדות כולל הגשת מועמדות באמצעות המייל ומיון מוקדם, כלל שיידרש.

 
 
 

 על החתום,
 

 אגף משאבי אנוש
 

 
 

http://www.hod-hasharon.muni.il/
http://www.hod-hasharon.muni.il/

