אגף משאבי אנוש

מכרז פנימי מס' 11/911
מלווה משפחות קשישים יוצאי אתיופיה
בתכנית "דרך חדשה"
באגף הרווחה והשירותים החברתיים

א' אב תשע"ז
 42יולי 4111

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך .זאת בהתאם להוראות סעיף  8לחוק
שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1988
תיאור התפקיד :
 .1תפקידו של מלווה הקשישים לסייע לקשישי ומשפחתו ליישם את תכנית ההתערבות שנקבעה עמם ועם עו"ס
לקשיש "דרך חדשה" ,במטרה לשפר את תפקודם האישי ,המשפחתי והחברתי זאת ע"י ייעוץ ,תמיכה ,הכוונה
וסיוע בהתאם לתכנית התערבות.
 .2ליווי ישיר של קשישים בני העדה האתיופית לאורך תקופה של שנה – ארבע שנים,
 .3איתור וגיוס הקשישים לתכנית ומיפויים בעזרת עו"ס לקשיש "דרך חדשה"
 .4בניית קשרי אמון ,תכנית התערות כוללנית וליווי הקשישים במהלך הפעלת התוכנית.
 .5גישור ותיווך בין הקשיש ,משפחתו לבין נותני השירותים ברשות המקומית.
 .6ייזום ,ריכוז וליווי תכניות לשעות הפנאי ,לימודי שפה והעשרה.
 .7בניית תכניות המותאמות לצרכים של הקשישים עם עו"ס קשיש "דרך חדשה"
 .8כל מטלה שתוטל ע"י הממונים
הכישורים הנדרשים :
בעל/ת תואר ראשון לפחות.
.1
דובר/ת השפה האמהרית על בוריה.
.2
עדיפות לבעלי ניסיון ומיומנויות בתחום הטיפול בעולים יוצאי אתיופיה.
.3
יכולת כתיבה ודיבור בשפה העברית.
.4
ידע ביישומי מחשב
.5
כפיפות  :מנהל המחלקה לטיפול בזקן ומשפחתו
הדרגה המוצעת  38-40 :בדרוג מח"ר
העבודה מתבצעת גם בשעות אחה"צ והערב.
שיעור משרה 100% :
העובד/ת יועסק בחוזה אישי בדרוג דרגה
שאלון אישי למועמד בצרוף קורות חיים מודפסים ותמונת פספורט ותעודות המעידות על השכלה ,יש להגיש לאגף
משאבי אנוש עד יום חמישי 03.08.2017
ניתן להגיש הטפסים ידנית במשרדי האגף בשעות העבודה ,בדוא"ל ,nirk@netanya.muni.il
בפקס ,03-5480606 :
טפסים ניתן לקבל במזכירות אגף משאבי אנוש ,רח' הצורן  6נתניה או באתר האינטרנט העירוני.
בכבוד רב,
מרים פיירברג-איכר
ראש העירייה
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