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תיאור תפקיד:

1

אגף רווחה.
עו"ס קשישים.
דירוג עו"ס דרגות י'-ח'
 50%משרה
חיצוני.
• עוייס קשישים המטפל בלקוחות מבוגרים בכדי להביא
לשיפור תפקודם בעזרת טיפול פרטני ,בינדורי ,קבוצתי
וקהילתי.
• מטפל בלקוחות מבוגרים/קשישים ובני משפחותיהם
במטרה לשפר את תפקודם האישי והחברתי ,ע״י ייעוץ,
טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים
עפ״י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע .פועל
בהתאם למדיניות משרד הרווחה ואגף הרווחה.
• קיום קשרים עם גורמי חוץ בקהילה למען קידום שירותים
לאוכלוסייה המבוגרת.
• משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת
תכניות אישיות ,משפחתיות ,קבוצתית וקהילתיות.
• מקיים מפגשים ושיחות עם האוכלוסייה המבוגרת ובני
המשפחה לצורך איתור וטיפול.
• מקיים מפגשים ושיחות עם האוכלוסייה המבוגרת
במוסדות ועורך שם ובבתי הקשישים ביקורים לשם
הבטחת המשכיות הטיפול.
• נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה
ומציגם בפני הממונים עליו.
• מפעיל ,מדריך ומנחה עובדים סמך מקצועיים ומתנדבים
(תלוי הכשרה).
• מבצע את עבודתו לפי תכניות עבודה ,מתחיל ומסיים
טיפולים בצורה מבוקרת.
• מנהל רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ומדווח
לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
• משתתף בוועדות בדיונים בהתאם להנחיות הממונים
עליו.
• מאתר ,מזהה ומטפל בנושאי אלימות ,ניצול והזנחה
בקרב לקוחות פוטנציאליים.
• מוציא אל הפועל תכניות טיפול במסגרת חוק הסיעוד
ובכלל.
• הדרכה שוטפת תינתן במסגרת המחלקה.
• עבודה עם גורמי חוץ.
• כפיפות ניהולית  :מנהלת המחלקה לאוכלוסייה
המבוגרת.
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השכלה ודרישות מקצועיות
• תואר בוגר בעבודה סוציאלית של מוסד להשכלה
גבוהה בישראל המוכר על פי חוק המועצה להשכלה
גבוהה ,תשי״ח  ,1958 -או של מוסד להשכלה
גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר כאמור בסעיף 28א
לחוק האמור ,או שהוא בעל תואר אחר בעבודה
סוציאלית של מוסד כאמור.
או
תנאי סף:

• תואר בוגר או תואר אחר בעבודה סוציאלית של מוסד
להשכלה גבוהה ללימודי עבודה סוציאלית מחוץ
לישראל
• רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
דרישות נוספות

כפיפות:

•
•

ניסיון -ניסיון עם אוכלוסיית הקשישים  -יתרון.
יישומי מחשב -היכרות עם תוכנות ה.OFFICE -

•

יכולת עבודה בצוות.

• תודעה שירותית גבוהה
מנהלת מחלקת רווחה.
בקשות למכרז יש להגיש עד יום 15 :ביולי 2019
הגשת הבקשות ניתן במשרדי הרשות המקומית
בכתובת :קרן היסוד  18כפר שמריהו.
ובמייל moatza@kfar.org.il
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