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 דרושים מודעת

 אשקלון חוף אזורית למועצה

 ה/דרוש

 א"מטר ומרכז בהתמכרויות טיפול ס"עו

 בהתמכרויות טיפול - 25%(  ההתמכרות רצף על לצעירים אבחוני ראשוני טיפול מוקד) א"מטר מרכז -%75  :משרה היקף

 חברתיים לשירותים האגף מנהלת: כפיפות

 

 ח-י :דרגות מתח

 :התפקיד רתיאו

 והחברתי המשפחתי האישי תפקודם את לשפר מנת על סם בנפגעי טיפול. במועצה סמים לנפגעי שירות מתן :התמכרויות ס"עו

 עם וקשר היעד אוכלוסיית של צרכים ובדיקת איתור פעולות יזום. רלוונטיים לשירותים והפניה ישיר טיפול, יעוץ ידי על

 .בקהילה מקצוע גורמי

 ביצוע, עבודה לחיי הכנה, זכויות מיצוי, טיפוליות קבוצות הפעלת, למשתתפים יפרטנ וליווי יעוץ מתן: א"מטר מרכז ס"עו

 .בקהילה ותעסוקה לימודים למסגרות המטופלים וליווי השמה, במשפחה התערבות

 : התפקיד דרישות

 .סוציאלית בעבודה תואר בעל סוציאלי עובד .1

 .הסוציאליים העובדים בפנקס רישום .2

 .ומשפחה בפרט בטיפול שנתיים של מוכח ניסיון לבעל תינתן עדיפות .3

 .בנושא והשתלמויות ההתמכרויות בתחום בסיסית הכשרה קורס לעבור יחויב לתפקיד המתקבל .4

 .לשבוע אחת הערב בשעות עבודה .5

 :אישיים כישורים
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 התמודדות כולתי, אישית בין תקשורת, גבוהות ארגוניות יכולות, בצוות עבודה יכולת, בקהילה שונים גורמים עם עבודה יכולת

 .טובים אנוש ויחסי אדיב יחס, לחץ במצבי

 

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך, זכר בלשון מנוסח המכרז. 

 

 חיים קורות בצרוף, מקוון - למכרז מועמדות טופס גבי על המועצה באתר להגיש יש למכרז הצעות     

 . 14:00 בשעה, 03.07.22 עד תתקבלנה הצעות, ותעודות     

        

 

 

 
  

 ,בברכה
 קקון גלית

 אנוש משאבי מנהלת
 


