مناقصة خارجية رقم 35/2022
رقم المناقصة الرقمي – דיגיטלי –221
تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة عامل اجتماعي في محطة الشرطة  -للمجتمع العربي
المسمى الوظيفي :عامل اجتماعي في محطة الشرطة -للمجتمع العربي
نسبة الوظيفة.100% :
الدرجة والتدريج :ي – ح من سلم تدريج العمال االجتماعيين
التبعية :مدير مركز الطوارئ واالستعالمات البلدي وسلطة مكافحة العنف والمخدرات والكحول
الوصف الوظيفي:
• تقديم الخدمة للمتورطين بحوادث عنف أسري لالتصال والتواصل األولي وخلق تعاون ناجح.
• العمل لتجنيد متورطين بحوادث عنف أسري يصلون لمحطة الشرطة وإقناعهم بالتوجه للعالج.
• أن يكون العامل االجتماعي هو العنوان لدى محطة الشرطة مع مركز معالجة العنف األسري ومع
أصحاب الوظائف األخرى ذات الصلة والعناوين الصحيحة.
• تنفيذ تد ّخل وقت الحاجة واألزمة واستقبال المتوجهين لتقديم شكوى دون تأخير ،بما في ذلك إمكانية
عمل تشخيص ،تقييم نسبة الخطر او التدخل داخل محطة الشرطة كلما تطلب األمر عن طريق
المخول او المسؤول.
الضابط
ّ
• العمل الجماهيري للبحث المسبق عن الحاالت ومرافقتها لخدمات العالج او/وتنفيذ القانون.
• تحسين الرد العالجي واإلجرائي لظاهرة العنف األسري داخل نطاق المدينة.
• كل مهمة تسند الك في مجال العمل الواسع.
متطلبات الوظيفة:
• حاصل/ة على لقب أول في العمل اإلجتماعي من إحدى الجامعات  /الكليات المعترف بها في
البالد أو حاصل على إعتراف من قسم تقدير الشهادات األكاديمية من خارج البالد .
• مسجل/ة في سجل العمال اإلجتماعيين.
• معرفة وخلفية مهنية بمجال العنف األسري.
• القدرة المهنية للعمل بشراكة وتعاون مع اجسام أخرى.

• عالقات إنسانية وبشرية جيدة ومعرفة بتحريك أمور جماهيرية.

تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
 .1الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع.
 .2الوثائق والمستندات الخاصة.
 .3السيرة الذاتية.
 .4مصادقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية( .للذكور حسب ما يمليه القانون)
 .5أخر موعد لتقديم الطلبات حتى تاريخ .18.08.2022
كتبت المناقصة اعاله بلغة المذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد.
ال تقبل الطلبات وال يتم بحثها أو  /استدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات
والمستندات المطلوبة حسب االعالن يوم تقديم الطلب أو قبل موعد التقديم المذكور أعاله.
❖ مرشح يعاني من إعاقة معينة من حقه الحصول على المالءمات المطلوبة له خالل إجراءات القبول
للعمل .يطلب من هذا المرشح أن يكتب في طلبه للوظيفة المعلومات الكاملة بالحاجة لهذه المالءمات
خالل إجراءات القبول للوظيفة ،بما في ذلك تفصيل المالءمات المطلوبة لحالته ،إرفاق الوثائق
والمستندات التي تثبت ذلك ،او رأي طبي يثبت ذلك.
❖ تعطى أولوية في تعيين مرشّح يتبع لمجموعات سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر ،في حال كانت غير ممثلة
كفاية من بين مستخدمي البلدية ،في حال كون هذا المرشح يمتلك كفاءات مشابهة لمرشحين آخرين.
مرشح يرى بنفسه أنه ينتمي لمجموعة سكانية بحاجة إلى تمثيل أكبر بين الموظفين ،وفق القانون،
يدون ذلك في نموذج طلب الوظيفة.
ّ

لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن الوظيفة يرجى ُمتابعتها على موقع البلدية الرسمي
http://umelfahem.org/
مع االحترام
د .سمير صبحي محاميد
رئيس البلدية

