מועצה מקומית אכסאל
טלפונים 04 \ 6554339 – 04 \ 6554196
מכרז למשרה פנויה
מכרז חיצוני
בהתאם לצו המועצה המקומית ( קבלת עובדים ) לשנת  , 1977המועצה המקומית אכסאל
מפרסמת על משרה פנויה כלהלן :
תיאור משרה :טיפול ומניעה באלימות במשפחה
היקף המשרה 75% :
תיאור המשרה :
מתן מענים למשפחות הסובלות מאלימות בתוך המשפחה ע"פ חוק מניעת אלימות במשפחה וחקיקה
רלוונטית אחרת.
ייזום פעולות לבדיקת צרכים וסוגי מענים הנדרשים למשפחות.
מתן טיפול אישי  ,קבוצתי וסיוע למשפחות בהתמודדות עם האלימות בכל סוגיה השונים עם מתן דגש
במומחיות הטיפול בגברים ,מעקב אחר ביצוע חוקיות.
ייזום פעולות הסברה ופרסום וגיוס משאבים אנושיים וכספיים להתמודדות עם תופעות האלימות
במישור האישי  ,משפחתי וקהילתי.
בעל יכולת לעבוד בצוות .
בעל יכולת ליצירתיות חדשנות ויוזמה.
דרישות התפקיד :
עו"ס בעל תואר ראשון לפחות בעבודה סוציאליות.
עדיף ניסיון בעבודה סוציאלית בתחום הטיפול במשפחה.
עדיפות לבעלי הכשרה בתחום האלימות במשפחה .
תעודת רישום בפנקס העו"סים.
כישורים אישיים :
בעל יכולת ליוזמה  ,חדשנות ובעל מיומנויות טיפול בתחום האלימות במשפחה.
•

המועד האחרון להגשת הבקשות במשרד מזכיר המועצה בצירוף כל התעודות והאישורים הדרושים ,
יום חמישי  6.8.2020בשעות העבודה של המועצה המקומית .

•

ניתן לקבל טפסים להגשת מועמדות ממזכירות המועצה או להוריד הטופס מאתר המועצה .

•

המודעה מתייחסת לזכר ונקבה כאחד .
בכבוד רב ,
עו"ד מוחמד שלבי
ראש המועצה המקומית

مجلس محلي اكسال
تلفون 04 \ 6554339 - 04 \ 6554196
إعالن عن وظائف شاغرة
مناقصه خارجيه

بموجب أمر السلطات المحلية ( قبول موظفين للعمل ) لسنة  1977يعلن مجلس محلي اكسال
عن وظيفة شاغرة كالتالي :
وصف الوظيفة :عالج وارشاد في مجال العنف االسري .
نسبة الوظيفة. %75 :
وصف الوظيفة:
فحص الحاجيات واعطاء العالج واالستشارة لالسر التي تعاني من العنف االسري .اعطاء عالج ،فردي ،عالج في
مجموعات وعالج جماهيري في قضايا العنف االسري.
متابعة القضايا والبرامج الخاصة بالعنف االسري ،مع التشديد على موضوع الرجال.
المبادرة لبرامج وارشاد وتنوير وتجنيد الموارد المادية والمهنية لعالج قضايا العنف في االسر .
القدرة للعمل في طواقم .
قدره على االبداع والتجنيد في مجال العنف االسري.
متطلبات الوظيفه:
حاصل على شهادة لقب اول على االقل في العمل االجتماعي.
شهادة تسجيل في سجل العمال االجتماعيين .
مفضل خبره في العمل في مجال العنف االسري.
مفضل ذوي تأهيل للعمل مع العنف االسري.
كفاءات شخصية:
القدرة على المبادرة ،التجدد في العمل ،ذو كفاءات وقدرات لعالج قضايا العنف الفردي واالسري .
العمل  5ايام في االسبوع.
* تقدم الطلبات في سكرتارية المجلس المحلي مرفقة مع كافة الشهادات و المستندات المطلوبة حتى موعد
أقصاه يوم الخميس  6.8.2020خالل ساعات دوام المجلس المحلي .
* يمكن الحصول على نماذج لتقديم الطلبات من سكرتارية المجلس المحلي او موقع االنترنت الرسمي للمجلس
* النص أعاله موجة للذكور واالناث .
مع االحترام ,
المحامي محمد شلبي
رئيس المجلس المحلي

