مناقصة خارجية 29/2021
דיגיטלי 95
تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مرشد/ة عالجي في وحدة النهوض ،بالشبيبة أم الفحم.
الوحدة - :وحدة النهوض بالشبيبة – جناح المعارف
الوظيفة - :مرشد/ة عالجي في وحدة النهوض بالشبيبة
نسبة الوظيفة%100 :
التبعية :مديرة النهوض بالشبيبة – جناح المعارف
التدريج :تربية شبيبة والمجتمع.
الدرجة - :حسب اللقب الجامعي المعترف به.
ماهية الوظيفة:
* يحدد موقع الشبيبة الذين تتراوح أعمارهم بين  13و 18عاما والمنفصلين عن بيئة الدراسة او العمل ويتصل
بهم ،او الذين يجدون صعوبة في التكيف مع اإلطار أعاله.
* يعمل في طرق اإلنجاز والتدخل في البيئة الطبيعية واستخدام المعلومات من خدمات التعليم او من خالل
مركز المعلومات المحوسب ،واالتصال بالشباب من خالل المعاملة بالمثل والشراكة.
* تقييم وتشخيص الصعوبات واالحتياجات ونقاط القوة ورغبات الشبيبة في رعايته.
* يضع أهدافا عالجية للنهوض بكل شاب وإدراك إمكاناته الشخصية وفقا لإلرشادات المهنية.
* يعمل على أربعة مستويات من التدخل :الفرد واالسرة والجماعة والمجتمع.
* مدرس وموجه برامج للشباب تحت مسؤوليته في األنشطة في البلدة او خارجها مثل :الهدايا ،الدورات
والندوات.
* يقوم بالتدخالت التربوية والعالجية على أساس " عقد عالجي" فردي متفق عليه مع توضيح الصعوبات
المحتملة وتقسيم األدوار والمسؤوليات.
* يعمل على دمج األوالد المنفصلين في األنظمة الرسمية وغير الرسمية التي تتناسب مع اقرانهم.
* يعمل بطرق التعاون مع مراكز الخدمات المسؤولة في المجتمع.
* يراقب ويقيم باستمرار تقدم العالج وفقا لألهداف الواردة في البرنامج.
* يرافق األوالد اثناء اندماجهم في إطار عمل اخر ويراقب اندماجهم.
* يعمل بالتعاون مع المسؤولين عنه في السلطة المحلية ووفقا إلرشاداتهم ووفقا لسياسة الشعبة "أ" لتعليم
األطفال والشباب المعرضين للخطر في الوزارة.

متطلبات الوظيفة:
الثقافة-:
 .1حاصل على لقب جامعي أول في احدى المجاالت التالية  -:النهوض بالشبيبة في خطر ,العمل االجتماعي
 ,علم النفس,التربية  ,التربية الخاصة ,علم السلوك  ،أو علم األجرام .
 .2تمنح األفضلية ألصحاب شهادة عامل تربية – بتخصص النهوض بالشبيبة في السنة الرابعة لدراسة
اللقب األول في النهوض بالشبيبة فقط( - :سنة ستاج) تطبيق.
التأهيل- :
يلزم الفائز بالمناقصة ابراز شهادة انهاء دورة توجيه خالل سنتين من يوم بداية عمله في هذه الوظيفة من قبل
جناح او إطار المصدق عليه مسبقا بواسطة مديرة وحدة النهوض بالشبيبة في جناح المعارف.
الخبرة -:
تجربة سنة في العمل مع الشبيبة في خطر.
بالنسبة للعاملين في مجال النهوض بالشبيبة في قطاعات خاصة ،فتعطى األفضلية لمن ينتمون لهذا
القطاع (المجتمع العربي ,المتدينين ,المهاجرين)....
مهارات شخصية-:
 .1القدرة على اجراء اتصال هادف مع الشباب المعرضين للخط.
 .2تعاطف
 .3القدرة على التعامل مع المواقف الضاغطة.
 .4القدرة على االنفتاح والمرونة الذهنية والوعي والمشاركة االجتماعية واالهتمام.
 .5القدرة على التعبير كتابيا وشفهيا.
 .6القدرة واالستعداد للعمل في ساعات واوقات غير عادية.
 .7القدرة على العمل في بيئة تواصلية.
تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
.1
.2
.3
.4

جميع الشهادات والمستندات الرسمية بشأن هذه الوظيفة تشمل ُمصدقة من مكان العمل السابق بشأن الخبرة.
السيرة الذاتية ،تشمل توصيات من أماكن عمل سابقة بشأن الخبرة.
إرفاق مصدقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية (الذكور) ،حسب ما يمليه
القانون.
أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 18.11.2021
•
•

كتبت المناقصة بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.
ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او /واستدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات
والمستندات المطلوبة حسب المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله.
مع فائق االحترام
د .سمير صبحي محاميد
رئيس البلدية

