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 .בתחום ההתמכרויות/ת קהילתי/ת רכזלתפקיד  - 41/2/41מכרז פומבי מס' 
 

 , מכריזה בזה: 4191 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 
 .רכז/ת קהילתי/ת בתחום ההתמכרויותעיריית עפולה על פתיחת מכרז למשרה של 

 

 בתחום ההתמכרויות. /תקהילתי/ת רכז המשרה 
 .מנהלי דירוג
   9-1 דרגה

 .%//4 היקף משרה
אור תי

 התפקיד
 נפגעי התמכרויות בתחום הרשות המקומית. עיקרי התפקיד: מטרת התפקיד מתן שרות לפונים

במצוקה בתחום הנמצאים  ותיהםובני משפח עפולה לתושבי( 21/9)מתן מענה וזמינות בכל עת  .א

 דרי רחוב.לההתמכרויות ו

 ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו. .ב

אחריות לריכוז הידע והעברתו לגורמים מוסמכים במחלקה לשירותים חברתיים לשם תיאום  .ג

 הטיפול בנפגעי ההתמכרויות ובבני משפחותיהם.

 קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות נפגעי ההתמכרויות, בכל מקום לצורכי איתור וטיפול.  .ד

יזום קשרים והכרות עם משפחות נפגעי ההתמכרויות תושבי עפולה רבתי, הדרכתם, עריכת  .ה

 ביקורי בית והכוונתם לטיפול וקבלת שירותים מתאימים.

 קשר רציף וקידום טיפול. שמירה על .ו

 עבודה בשיתוף פעולה עם גורמי פנים ברשות וגורמי חוץ רלוונטיים. .ז

 ביצוע משימות דומות  ו/או אחרות בהתאם להנחיית ממונים. .ח

 השכלה ודרישות מקצועיות תנאי סף 

 42 .שנות לימוד 

 במוסד מוכרקורס הדרכה בתחום ההתמכרויות /ת בוגרעדיפות ל. 

דרישות 
 נוספות

 

 .)ידיעת השפה העברית על בוריה )קריאה וכתיבה 

 כושר התבטאות בכתב ובעל פה. 

  יחסי אנוש טובים.ורגישות 

 .נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות 

 .אחראי/ת ומסודר/ת בעבודה 
או להוריד  אנוש משאבי באגף לקבל ניתן אותם טפסים גבי על ורק אך להגיש יש למכרז בקשות .4 הערות

 והמלצות. ת/המועמד כישורי על המעידות ותעודות חיים קורות בצירוף, באתר העירייה

 , עפולה 19 חנקין יהושע' רח, העירייה בבניין' ג קומה ל"מנכ בלשכת להגיש יש מועמדותה את .2

 .//:42 בשעה  9/3/2/41שלישי  ליום עד   

 בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון.  .3

 . 1-192/192/3/1/פרטים על המשרה ניתן לקבל בטלפון:   .1

 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. .9

 לנשים, האתיופית העדה ליוצאי:  תינתן עדיפות, שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .1

 .מוגבלויות בעלי ולמועמדים

 


