مناقصة داخلية D23/2022
رقم المناقصة דיגיטאלי 208
تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها الشغال وظيفة عامل اجتماعي ( لضحايا االعتداءات )
نسبة الوظيفة %100 :
تبعية  -:مديرة قسم الرفاه االجتماعي.
الدرجة  ( :ط  -ز) من سلم التدريج االجتماعيين.
ماهية الوظيفة -:
كجزء من عمله  ،يقوم العامل االجتماعي لضحايا االعتداءات بمرافقة ضحايا االعتداءات
الجنسية للقاصرين والبالغين ،ضحايا العنف والجريمة ,كجزء من مهام عمله.
العامل االجتماعي لضحايا االعتداءات هو جزء من طاقم الموظفين في قسم الخدمات
االجتماعية .يعمل جنبًا إلى جنب وبالتعاون مع األخصائي االجتماعي لقانون حماية القاصرين،
العامل االجتماعي لألسرة ،العامل االجتماعي للشباب ،االحتياجات الخاصة ،مسنين ،اإلدمان
والعديد من الحاالت المتعلقة باالعتداءات.

وصف الوظيفة -:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تقييم الحالة والتدخل الفوري في حالة حدوث االعتداء بما ا يتناسب مع احتياجات
المعتدى عليه.
االستجابة للطوارئ والمرافقة لمراكز الطوارئ ،الشرطة وغيرها.
بناء خطة عالجية ومرافقة تتالءم مع وضع الضحية واحتياجاته المتغيرة.
يعمل جنبًا إلى جنب مع العمال االجتماعيين في القسم ،حسب الحاجة وخصوصية
الحالة.
التواصل مع جهات عالجية ،كجهاز التربية والتعليم ،الصحة ،التامين الوطني والشرطة
والمساعدة في تقديم الخدمات القانونية في المجتمع.
إدارة ملف مهني للمعتدى عليه في قسم الخدمات االجتماعية وفق احتياجاته وبرنامج
العالج الذي يقر بناءا على منظومة عمل مهنية ولجان مختصة.
تقديم تقارير لالعتداءات على األحداث بالمحاكم وفقا ً لقانون اإلجراءات الجنائية.
تمثيل المعتدى عليه في لجان االعتداءات الجنسية من ذوي القربى فيما يتعلق
باإلجازات واإلفراج عن األسرى.
خلق تعاون من شأنه أن يؤدي إلى سلسلة من الخدمات واالستجابات في المجتمع بين
الخدمات والمكاتب المختلفة لصالح المعتدى عليهم جنسيا.
عنوان لالستشارة األولية للمعتدى عليهم والمهنيين.
قيادة مهنية ونشر المعرفة داخل وخارج القسم فيما يتعلق باالعتداءات الجنسية

متطلبات العمل:
•
•
•

•

عامل اجتماعي حاصل على اللقب األول في الخدمة االجتماعية ومسجل في سجل
العمال االجتماعيين.
خبرة ال تقل عن  3سنوات في العمل االجتماعي في مجال عالج االعتداءات
والصدمات العامة والجنسية.
المشاركة في دورة ارشاد وتأهيل – الدورة معدة للعامل االجتماعي المختص بعالج
ضحايا االعتداءات والحصول على تعيين قانوني (من قبل وزارة الرفاه االجتماعي)
لتقديم التقارير لألحداث في حالة االعتداءات الجنسية والعنف وأفراد األسرة ضحايا
القُتل والجريمة.
المشاركة في مجموعة مرافقة لتمكين وتعزيز الوظيفة.

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 4.8.2022
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.
لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن الوظيفة يرجى ُمتابعتها على موقع البلدية الرسمي
http://umelfahem.org/
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