
                                                                                                       

 

 

  

  תו/יםסוציאלי תו/יםעובדדרושים למרכזי נעורים 

 לעבודה עם נוער

 

משרה  50%או  100%ת עובדות/ים סוציאליות/ים  ב משפחת מרכזי נעורים מתרחבת ומחפש
 לעבודה ביישובים הבאים:

סמיע, פקיעין, בית ג'ן, ראמה,  -ג'ת, חורפיש, כסרא-מג'אר, דאליה, עיספיא, ירכא, אבו סנאן, ג'וליס, ינוח 
 וכפר כמא.  סאג'ור

 : לתפקיד נדרשים וכישורים חובה  ניסיון  

 . שגרתיות בלתי בשעות עבודה, התפקיד למילוי מלאה פניות •

 .  בישראל מוכר אקדמאי ממוסד סוציאלית בעבודה אקדמי תואר •

 .  הפרטנית ברמה והן הקבוצתית ברמה הן בסיכון לנוער עבודה תכניות בבניית לפחות השנ של ניסיון •

 לפחות בעבודה עם בני נוער בסיכון באופן ישיר נתייםשניסיון של  •

 . ואישית קבוצתית והנחיה בהדרכה השנ של ניסיון •

 . אם שפת ברמת ועברית אם שפת ערבית ת/דובר •

 ).  אינטרנט,  אקסל, פוניט פאוור, וורד( מחשב בשימושי ידע – חובה •

 .100%או   50% היקף המשרה •

 העבודה בשני יישובים ולכן נדרשת ניידות.  •

 

 

 : תפקיד  תיאור  

 . הנעורים במרכז הנמצאים בסיכון נוער עם עבודה בתחום המקצועיים וחומרים הידע כל ריכוז •

 .  בסיכון נוער עם עבודה בתחום הנעורים במרכז ההדרכה ם הכשרותתיאו •

 . שבועי למפגש במרכז בסיכון נוער של קבוצה הובלת •

 . הרווחה מחלקת דרך נוסף לטיפול נדרש באם והפנייתם בסיכון ה/נער כל עם קבועות פרטניות פגישות •

 . הרווחה מחלקת עם מלא וסנכרון בתיאום בסיכון הנוער בקבוצת ה/נער לכל התקדמות תיק בניית •

 . ה/אחריותו תחת הנמצאים הנוער בני משפחות עם קבוע קשר ויצירת בית ביקורי ביצוע •



                                                                                                       

 

 .   נדרש אם טיפול להמשך והפנייתם טיפולית מיידית התערבות /לעזרה הזקוק במרכז נערה או נער לכל עזרה מתן •

 . בחודש פעם לפחות הנוער לבני וטיפול מניעה בתחום סדנאות הובלת •

   המוביל לרכז והגשתה ותקציב תוכן היבטי כולל בסיכון נוער קבוצת עם לעבודה השנתית העבודה תכנית בניית •

 . ומימון אישור לקבלת הרווחה ולמחלקת הנעורים במרכז

 .  בסיכון נוער בתחום הנעורים מרכז לפעילות העירונית הרווחה מחלקת בין קבוע קשר בניית •

 . העירונית הרווחה ממחלקת והכשרה פרטנית הנחיה קבלת •

 . הנוער בתחום הרווחה מחלקת של צוות בישיבות השתתפות •

 .  הנעורים מרכז של הצוות בישיבות השתתפות •

 .  ההדרכה צוות של השנתיים העיון ימי של לפועל והוצאה בהכנה השתתפות •

 מגורים באזור הצפון.  •

 

 : תכונות נדרשות לתפקיד 

  ויכולת גבוהים אנוש יחסי, תוצאות מכווני תהליכים לביצוע יכולת, החלטות ליישום יכולת, גבוהה ביצועית יכולת •

 . הדרכה יכולת, גבוהה אישית ובין אישית יכולת, בצוות לעבוד

  תמונת ובנית לשינוי ביכולת עמוקה אמונה, בסיכון נוער ובני ילדים של בחייהם שינוי לביצוע עמוקה מחויבות •

 . בעיניים וברק התלהבות, השגה וברת חיובית עתיד

  ומעורבות סובלנות שוויון של ערכים על בהתבסס, חברתי שינוי לחולל רצון. רקסית'צ או/ו דרוזית לזהות חיבור •

 .  חברתית

למייל חיים קורות לשלוח יש מועמדות להגשת  
את התפקיד עובד/ת סוציאלי/תולציין   

misramaase@gmail.com 
 

 25/03/21ד תאריך יתן להגיש מועמדות ענ

 רק פניות מתאימות יענו.

 


