
 

 

 

11.9.2022 

 מגן זהב  –רכז/ת מענים   - 22/22ז פנימי/חיצוני כרמ

 31/12/2022עד ליום: העסקה זמנית 

 (איוש המשרה תלוי תקציב)

 

 רווחה )שירותים חברתיים(  היחידה:

 רכז/ת מענים תואר המשרה:

 39-37מח"ר /  9-7מנהלי  ודירוגה:דרגת המשרה 

 %25 היקף משרה:

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  כפיפות:

 

 
 תיאור תפקיד:

סיוע לעבודת עו"ס אזרחים ותיקים במחלקה בתיווך בין הצרכים העולים ממוקד מחוברים )מגן זהב( לבין   •

 האזרחים הוותיקים תושבי הרשות המקומית.

הוותיקים הכלולים באוכלוסיית  סיוע במימוש המענים הכרוכים בצרכים העולים ממיפוי מקיף לאזרחים   •

 במסגרת תכנית "מגן זהב".  היעד

 יצירת קשר והיכרות עם האזרחים הוותיקים הזכאים לסל הצרכים ומשפחותיהם במידת הצורך.  •

 הפניית בעיות לשירותים המטפלים לצורך זירוז קבלת הסיוע.   •

 ם הוותיקים.סיוע לעו"ס אזרחים ותיקים באיסוף נתונים , הפצה והעברת מידע לאזרחי •

 הזנות בקשות , סיוע בהפקת שוברי סיוע, ריכוז בקשות חריגות.  •

 מטלות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.  •

 

 תנאי סף: 

 ידע והשכלה:  .1

 תואר אקדמי. ת/בעל ת/שנות לימוד לפחות עם עדיפות לעובד  12השכלה של  

 ניסיון מקצועי: .2

 ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה.  ות/ עדיפות לבעלי

 כישורים נדרשים:  .3

יכולת עבודה מערכתית ועם צוות רב מקצועי, יכולת עבודה עם  ,  יכולת למידה,  יכולת תיאום, ארגון וייזום

,  גורמים בקהילה ומחוצה לה, יכולת יצירת קשר עם אוכלוסיות מגוונות, ,קבלת והפעלת סמכויות מקצועיות

 . יחסי אנוש טובים, כושר למידה גבוה, יכולת תכנון וארגון,  תאמינות ומהימנות אישי

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 עם הגשת המועמדות חובה לצרף את המסמכים הבאים:

  )קורות חיים בצירוף טופס פרטי מועמד/ת למשרה פנויה )אותו יש להוריד מאתר המועצה 

 השכלה  תעודות 

 מלאים, היקפי משרה, פירוט עיסוקי תאריכי העסקה    ים כולל ה)  ונוכחיים  אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים
 ( המועמד/ת בתפקיד, פירוט ניסיון ניהולי ככל ונדרש

 מסמכים רלוונטיים נוספים 
 
 לעיל.  את כלל האסמכתאות הנדרשות יצרפו שלא  ות/לא יזומנו לוועדת הבחינה מועמדים*
 

 הערות: 
 הקבלה לעבודה )יש לציין אילו התאמות נדרשות(.מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת לקבלת התאמות בהליכי  .1
לייצוג הולם .2 עובדי  תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית   שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב 

 .ות/כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים ת/בעל היא/הרשות המקומית, אם הוא
 למבחני מיון. ות/המועצה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים .3

 
 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך. 
 

 

 

 

 אבי הררי                                                                                                          

 ראש המועצה                                                                                                           

 

 

 באמצעות הדוא"ל: הדרלידי  ן /המעוניינים/ות יגישו מועמדותם

 yehuda.muni.il-mankal@even , 

 .  8915002-09, לפרטים נוספים: 12:00בשעה  2022/9/29לתאריך  עד
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