"إعالن "
דיגיטאלי 172
تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة عامل/ة اجتماعي/ة جماهيري في مجال العنف
داخل األسرة
نسبة وظيفة. 100% :
الدرجة  -:البدائية ي – النهائية ح.

التبعية  -:قسم الرفاه االجتماعي .
وصف الوظيفة -:
 -1العمل على تخطيط وتنفيذ برامج عمل جماهيرية والتطرق لمواضيع تميز المنتفعين في قسم
الخدمات االجتماعية وتحديد نمط حياتهم بشكل عام .
 -2مسح ميداني جماهيري بغية تحديد العناصر التي تحتاج إلى التغيير في مجال العنف داخل
العائلة .
 -3بناء برامج تدخل والعمل على تنفيذها من خالل االستناد لمعطيات علمية وتوثيقها .
 -4العمل على تشجيع إقامة مبادرات وتجمعات جماهيرية بهدف رفع مستوى منع العنف داخل
األسرة ودمج هذه المبادرات بسيرورة عمل مهني .

على المتقدم أن تتوفر به الشروط التالية :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

حاصل على لقب أول في العمل االجتماعي من إحدى الجامعات  /الكليات المعترف بها
في البالد أو حاصل على اعتراف من قسم تقدير الشهادات األكاديمية من خارج البالد .
مسجل في سجل العاملين االجتماعيين .
مفضل صاحب مهارة في مجال التعامل مع عالج العنف أو العمل الجماهيري.
شرط أن يجتاز دورة تدريبية أساسية في مجال العنف األُسري خالل أول سنتين من
استالم الوظيفة.
شرط أن يجتاز دورة تدريبية أساسية في مجال العمل الجماهيري خالل أول سنتين من
استالم الوظيفة.
حسن السلوك والسيرة.

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 . 12.05.2022
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/

مع فائق االحترام
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