
 

 07/11/2019תאריך פרסום המודעה: 
 מודעת פרסום

 מועצה אזורית גולן
  מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 מילוי מקום החלפה לחל"ד –עו"ס לטיפול בנפגעי סמים ואלכוהול 

 התפקיד רתיאו

 מתן השירות לפונים נפגעי סמים באזור גיאוגרפי מוגדר 

 ם האישי, משפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף טיפול בפונים נפגעי סמים במטרה לשפר תפקוד
 והפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים.

  הטיפול יינתן בהתאם לשיטות המקובלות במקצוע ועפ"י הנחייה ייחודית בנושא סמים אשר תינתן ע"י
 היחידה האחראית במשרד.

 תכניות אישיות, משפחתיות,  שיפור מצבן של אוכלוסיות נפגעי הסמים שבטיפולו באמצעות הפעלת
 קבוצתיות וקהילתיות.

 .ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו 

 .קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות נפגעי הסמים בכל מקום לצרכי איתור וטיפול 

 עידודם לשיתוף פעולה אחריות לקידום הקשר של המחלקה לש"ח עם גורמים מקצועיים אחרים בקהילה ו
 ותמיכה ותכניות למען נפגעי סמים )שירותי בריאות, חינוך, שיקום, תעסוקה, משטרה וכו(

  אחריות לריכוז הידע והעברתו בפני העובדים האחרים במחלקה לשם תיאום הטיפול בנפגע הסמים
 ומשפחתו.

 יות נפגעי הסמים.שיווק הנושא וקידום גיוס המשאבים, קיום פעולות מיוחדות למען אוכלוס 

 .אחריות לריכוז המידע על המטופלים והעברתו, בצורה שתיקבע ע"י הנהלת היחידה לטיפול בנפגעי סמים 

  אחריות לתיעוד התכניות המתבצעות במחלקה, ריכוז דיווחים וניתוחם והגשת המלצות ומסקנות למנהל
 המחלקה לש"ח.

 בעת עפ"י מדדיניות המשרד.שותפות בקביעת מדיניות המחלקה ותכניות העבודה הנק 

  24אוכלוסיית יעד: נוער וצעירים עד גיל 

 מתן השרות לפונים מקצרין והגולן 

 התפקיד: שות ידר 
    השכלה:

 .עו"ס בעלת תואר בוגר בעבודה סוציאלית 

 .רישום בפנקס העובדים הסוציאליים 
 ניסיון מוכח ומוצלח של שנתיים לפחות בטיפול ישיר בפרט ובמשפחה.: עדיפות תינתן לבעלי ניסיון תעסוקתי

 תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים, סדר וניקיון, אדיבות ונימוס,   כישורים אישיים:
 ייצוגיות, אמינות ומהימנות אישית, יוזמה, יכולת ארגון ותכנון, כושר                         
 ובע"פ, יכולת עמידה בלחצים, כושר טיפול במספר  התבטאות בכתב                       

 .      , דיסקרטיותנושאים במקביל, כושר התמדה                       
 : דרישות תפקיד נוספות

 המתקבלים לתפקיד יחוייבו להשתתף בהשתלמויות בנושא מעת לעת. -
 גמישות לשעות עבודה אחה"צ -
 

 50%          היקף משרה:
 מנהלת אגף ייעוץ וטיפול : כפיפות

 עו"ס  : דרוג
 י':       מתח דרגות

        המוקדם מביניהם( -מיידי )עד שנה ולא יותר או עד חזרתה של העובדת מחל"ד :תחילת עבודה
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אביטל  -למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גולן ,בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצותשלוח ול
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