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עו"ס לנוער במצוקה -להב"ה
תיאור התפקיד :















הובלה ועיצוב התהליכים הטיפוליים של בני נוער בסיכון ,בהתאם לעקרונות תכנית להב"ה.
אחריות על ליווי ,הנחייה והדרכה של הצוות החינוכי בנושא נוער בסיכון וצוות המדריכים ביישובים.
אחריות על מיפוי ובניית תכניות טיפול פרטניות ,קבוצתיות ,יישוביות ומועצתיות ,לבני נוער והוריהם,
בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים המטפלים בתחום.
מענה להתייעצות ודילמות למול בני נוער המוגדרים בסיכון.
מיפוי ,איתור וטיפול של בני נוער בסיכון בתחום המועצה.
איתור משאבים והזדמנויות ליצירת מענים ברמת המועצה עם מחלקות החינוך ,הרווחה והנוער.
פרסום ושיווק תכניות העבודה לגורמי שותפות.
הפנייה וקישור בני הנוער ומשפחותיהם לגורמי טיפול נוספים במידת הצורך.
השתתפות בפורומים ארציים בנושא נוער בסיכון.
אחריות על התערבויות טיפוליות בתחום הקשר בין המתבגרים בסיכון לבין הוריהם.
מתאם מקצועי מול עו"ס קשר של אותו ישוב.
מקשר מקצועי ליחידת העוגן של קידום הנוער.
טיפול וריכוז מענה טיפולי עם ההורים של אוכלוסיית היעד.
משימות נוספות בהתאם לצורכי האגף.

דרישות התפקיד
השכלה :תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
ניסיון מקצועי :
 רצוי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם בני נוער (במוקדי מצוקה).
 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
דרישות נוספות :עברית ברמה גבוהה ,היכרות ושליטה בתוכנות הOFFICE -
דרישות תפקיד מיוחדות :ניידות – חובה
כישורים אישיים :ארגון מידע וסדר ,אמינות ומהימנות אישית ,יחסים בינאישיים ,תודעת שירות גבוהה ,טיפול
במספר נושאים במקביל ,דיסקרטיות ,יכולת תקשורת בינאישית ,ניהול עצמי עפ"י יעדים ותכניות עבודה ,יכולת
עבודה בשותפות רב מקצועית ובצוות ,ראייה מערכתית והיכרות עם מבנה המועצה האזורית ,יכולת עמידה
בלחצים ,יכולת לטפל בכמה נושאים במקביל ,יכולת ניהול תקציב.
כפיפות :מנהלת אגף ייעוץ וטיפול
היקף משרה50%:
תחילת עבודה :מיידי
דרוג :עו"ס
מתח דרגות :י"א-ט
*המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד.
מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות למלא שאלון אישי ,ולשלוח בצירוף קורות חיים ,פירוט ניסיון
קודם ,תעודות והמלצות ,למנהלת משאבי אנוש –אביטל שדה ,hr@golan.org.il ,פקס.153-4-6964170 :
מועד אחרון לקבלת הצעות :יום ה'  ,15/11/2018ז בכסלו ,תשע"ט__.

