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  2202/38מכרז פומבי  מספר 

 
 הודעה על משרה פנויה כדלהלן:

 
 משאבי אנוש  –)עו"ס(  רווחה וטיפול בפרטרכז/ת  :תואר המשרה

 
 : תיאור התפקיד

והטבותוהפעלת  יזום  על  אחריות   • רווחה  העובדים    ,פעילויות  אוכלוסיית  לצרכי  המותאמות 
 והמנהלים בחברה. 

הפרט • רווחת  נושא  הפרט  תהליכים    וביצועהובלה    -  בחברה  קידום  רווחת  את  המקדמים 

 בחברה. 

 והעובד הבודד.   יחידההוצאה לפועל של תכנית רווחה שנתית ברמת החברה, ה •
 .(...לידה, פרישה ועודליווי עובדי החברה בצמתים מרכזיים )חולי, אבל, משפחה,  •
,  עזרה בקהילהקבלת  אבחון והפנייה ל ,כרותיליווי פרטני של עובדים ודאגה לרווחתם על ידי ה  •

 . ו/או בגופים מתמחים
כפי  בהתאם לצרכים,    הקשורים לרווחת העובדים,הקמת מענים קבוצתיים בנושאים  תכנון ו •

 שיעלו מעת לעת. 
 .  דחקחירום ומצבי בשעת עובדי החברה ל  ופעילויות הפגהעידוד   ,קיום שיחות תמיכה •
  החברתיים שירותים  העבודה בשיתוף פעולה עם גורמי מקצוע קהילתיים ויצירת קשרים עם   •

 , כחלק ממתן המענה לעובדים. בעיר
 תחום משאבי אנוש.משימות שוטפות במסגרת סיוע בביצוע   •
 לקוחות הפנים בחברה.  שוטף בתחום הרווחה מול  וביצוע משובאחריות על ניהול   •

 

 : תנאי סף
 :השכלה

גבוהה   • להשכלה  המועצה  ע"י  מוכר  ממוסד  ראשון  תואר  בוגר/ת  מלאה,  אקדמאית  השכלה 

 . חובה  –בעבודה סוציאלית 
 . חובה – רישום בפנקס העובדים הסוציאליים  •

 

 :ניסיון מקצועי
 :דרישות התפקיד

   .חובה –  בטיפול ברווחת הפרט בארגון ,של שנתיים לפחות ,ניסיון מקצועי מוכח •
 . יתרון משמעותי  -עם הפרט/משפחות/רווחה  - ניסיון בתחום הטיפול  •
   .יתרון משמעותי  – חברות עירוניות/ ניסיון בעבודה עם גופים מוניציפליים •
 . יתרון  –דה עם אנשים עם צרכים מיוחדים וניסיון בעב •

 . חובה – officeשליטה מלאה ביישומי  •
 

 : נוספותדרישות 
 יכולת עבודה עצמאית ובצוות. •
 יצירתיות, ראש גדול ונכונות להוביל תהליכים חדשים בחברה.   •
 תודעת שירות גבוהה.מוכוונות לקוח ו •

http://www.kivunim7.co.il/


 
 משאבי אנוש 

 __________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 08-6290086פקס:  08-6290054טלפון:  8415302באר שבע  5443ת"ד  82רחוב ההסתדרות 

 www.kivunim7.co.ilאתר החברה: 

2 

   . יחסי אנוש מצוינים, תקשורת בינאישית גבוהה •
 . עם קהליכולת עבודה  •
 כושר ביטוי מצוין בכתב ובעל פה.   •
 יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות.   •
 

 :  כפיפות
 מנהלת משאבי אנוש  

 
 :היקף
 משרה   100%

 
 : רמת תפקיד

 אושר על ידי משרד הפנים.  שמתווה העל פי   - 6
 

 הערות:
מועמד/ת שימצא/תמצא מתאים/מה למלא המשרה המוכרזת, אפשר שיידרש/תידרש לעבור   .1

 מבחן התאמה. 
 הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.  .2
על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה, או אישור שקילות תואר   .3

אם הוא בעל תואר ממוסד לימודים    -מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, במשרד החינוך  
בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראת הדין וכללי הגף   להשכלה גבוהה

 להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, לרבות נציבות שירות המדינה. 

בשעה    07/07/2022תשפ"ב,    ח' בתמוזהגשת מועמדות באמצעות הקישור הר"מ, עד יום חמישי,   .4
 בדיוק:   16:00
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