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 למועצה אזורית אשכול 

 דרוש/ה  
 תומך קהילתי  -מעניםו  רכז/ת מועדון מופת בדיונה

 
 : משרה  50% רכז מועדון מופת  הגדרות תפקיד

 הפעלה והנחייה של חברי המועדון.  ✓
 הפעלת המועדון בהתאם לתוכנית חודשית  ✓
 ם מקצועי עם החברי -קשר אישי  ✓
 שת ארוחות, הפעלת התוכנית( תפעול סדר היום )סידור המועדון, הג ✓
 ים( איתור צרכים בקרב משתתפי התוכנית ומצטרפים פוטנציאליים )מערכתיים ופרטני  ✓

 : רהמש 25%זמני )לשנה(  קהילתי מך תו –רכז מענים   הגדרת התפקיד
 יה זו. ביצוע מיפוי שיאפשר את העמקת המידע לשם שיפור רשת התמיכה לאוכלוסי ✓
 מעקב והתרשמות אודות מצב האוכלוסייה לאורך תקופת ההפעלה של התוכנית.  ✓
לשירותים  במתן  סיוע   ✓ במחלקה  הסוציאלי  העובד  עם  בתיאום  בקהילה  הוותיקים  לאזרחים  תמיכה 

 יים ובהנחייתו. חברת
 ם. זיהוי צרכים ומגמות והתייחסות אליהם לשם שיפור ושימור תפקודם ומצבם של האזרחים הוותיקי ✓
והעברת  ✓ השאלון  מילוי  הצרכים,  של  ראשונית  בחינה  לצורך  האדם  עם  טלפוני  קשר  למחלקה  יצירת  ו 

 לשירותים חברתיים. 
ויעבירם   ✓ הצרכים  על  ויעמוד  בביתו  הוותיק  האזרח  עם  לשירותים  פגישה  למחלקה  השאלון  גבי  על 

 חברתיים לשם ניתוח הנתונים וקביעת תכנית התערבות בהתאם לצורך. 
 עדכון ותיאום בהתאם להוראות מנהל המחלקה או המרכז.  בישיבות, השתתפות   ✓

 : דרישות התפקיד 
 יכולת גבוהה לתקשורת בינאישית, אמפטיה, יצירתיות, רצון ונכונות לעסוק עם הגיל השלישי.  ✓

 ניות חברתיות . ניסיון  בעבודה עם בני הגיל השלישי, ניהול ו/או ריכוז  תוכ 
 יכולת לעבודה בשעות אחה"צ.  ✓
 במפגשי הדרכה והכשרה ייעודיים לרכזי מועדוני מופת. פות קבועה  תתהש ✓
 רכב חובה.  -ניידות  ✓
 עובדי המחלקה לשירותים חברתיים נדרשים לעבוד בשעת חירום כחלק מהמערך הרשותי.  ✓
 לחץ ובמצבי חירום בטחוני. יכולת עבודה בתנאי   ✓
 יכולת ניהול עצמית על פי יעדים ותוכניות עבודה.  ✓
 יכולת לעבודה מערכתית רחבה. ✓
 יכולת הובלה ויוזמה, גמישות בשעות העבודה, נסיעות בתפקיד, ידע בעבודה עם מחשב.  ✓

 מנהלת אגף שירותים חברתיים  : כפיפות
 קיבוצי לפי ההסכם ה : תנאי העסקה

 ניתן להוריד מהאתר     *** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו
אישורים לניסיון  במח' מזכירות, כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים,      www.eshkol.infoהמועצה 

עד  9929147-08או לפקס   miritl@erc.org.il מקצועי , תעודות והמלצות, את ההצעות יש לשלוח למייל  
 . 12:00בשעה    30/09/2021לתאריך 

  .יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות הסף לתפקיד 
  ולמועמדים תושבי האזור.  תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלויות 
  .מועמד/ת עם מוגבלות זכאי/ת להתאמות בתהליכי הקבלה לעבודה 
  .תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסיה הזכאית לייצוג הולם 
 ת כמפעל חיוני לשעת חירום ועל כן עובדי המועצה מרותקים בשעת הצורך. המועצה מוגדר 
 מינים. המכרז מנוסח בלשון זכר, אך פונה לשני ה 
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