המועצה המקומית
נחף

ألمجلس ألمحلي
نـحــف
NAHIF LOCAL COUNCIL

המועצה המקומית נחף

למילוי משרה פנויה של  :מדריך/כה במועדון מועשר לאזרחים ותיקים

הודעה
המועצה המקומית נחף מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה – מדריך/כה
במועדון מועשר לאזרחים ותיקים
היחידה :מחלקת הרווחה כפיפות :מנהלת מחלקת הרווחה ו/או עו"ס אחר במחלקת הרווחה
תיאור התפקיד
 .1המדריך יהיה אחראי ונוכח בכל שעות הפעילות במועדון ,כולל פתיחת וסגירת
המועדון ואחראי להפעלת כל מרכיבי סל השירותים.
 .2המדריך יהיה בעל יכולת להפעיל ולהעשיר את פעילות המועדון בתחום החברתי
הכללי.
 .3המדריך ישמור על קשר אישי עם כל אחד מחברי המועדון בשוטף וידרוש בשלומם,
כאשר נעדרו מהמועדון ,על מנת לברר מצבם ולבדוק צורך בעזרה.
 .4המדריך יהיה בקשר עם עו"ס במחלקה לשירותים חברתיים וידווח על אירועים
ומצבים חריגים במסגרת המועדון ושל חברי המועדון גם מחוץ למסגרת המועדון,
באשר יש מידע על כך.
 .5המדריך ידווח בדו"ח כתוב לוועדת ההיגוי המקומית על התנהלות המועדון ברבעון
החולף ויתייחס לכל מרכיבי הסל ולבעיות שהתעוררו בהפעלת המועדון.
דרישת המשרה
תנאי סף
 .1השכלה :בוגר/ת שנים עשר שנות לימוד .יש להמציא תעודה.
קריטריונים ואמות מידה
 .1יועדפו בעלי ניסיון בתחום ובמיוחד עבודה עם אזרחים ותיקים ובעלי השכלה בעבודה
לעבודה עם אזרחים ותיקים.
 .2השתתפות בהכשרות המוצעות על ידי משרד הרווחה בהתאם לצורך.
 .3בעל/ת יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה ,יכולת ביטוי בכתב ובעל פה,
 .4נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.
 .5ידיעת השפות הערבית והעברית – קריאה  ,כתיבה ודיבור.
היקף המשרה( 50% :חצי משרה) ייעודי דירוג  :מינהלי מתח הדרגות05-07 :
מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות המועצה או
באתר המועצה  )NAHIF.NETבצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא
יאוחר מיום  08/04/2018שעה  14.00למזכירות לשכת ראש המועצה.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה .בדיקת עמידה בתנאי סף
בהתאם לתעודות והמסמכים שיצורפו לבקשה.
הערה כל הזכור במודעה לעיל בלשון הזכר חל גם על המין האחר.
עומר אסמאעיל ,ראש המועצה
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