المجلس المحلي مجد الكروم
مناقصة علنية رقم 5/2017
الوظيفة :عامل اجتماعي الستخالص الحقوق (برنامج نتنفس للرفاهية)
نسبة الوظيفة%50 :
وصف الوظيفة:
*يعالج الزبائن بهدف تحسين وضعهم الشخصي ،العائلي واالجتماعي وتطوير اخراجهم من واقع
حياة فقير ونقص ،بواسطة بناء برنامج اندماج مركز النتائج ،استشارة ،عالج مباشر وغير
مباشر بمساعدة مرافقي العائالت والهيئات واالشخاص المهنيين االخرين بتعاون كامل مع
العائالت وبموجب حاجيات العائلة ،وفقا لسياسة وزارة الرفاه وقسم الخدمات االجتماعية* .تقديم
مساعدة للتخلص من الحواجز – شخصية ومحيطة ،تطوير وامتالك موارد شخصية واجتماعية
وتوجيه لمؤسسات وخدمات ذات صلة ،وفقا للطرق والمهارات المتعارف عليها بالمهنة* .يطور
ويقيم عالقات مع اشخاص ومؤسسات بالجمهور من اجل تطوير خدمات القسم ،استخالص
حقوق ومعالجة الشريحة الفقيرة التي بمعالجة القسم* .يحسن وضع العائالت التي تعيش بفقر
الذين يعالجهم بواسطة تشغيل برنامج "نتنفس للرفاهية"* .يجري لقاءات ومحادثات مع الزبائن
من اجل الكشف عن عائالت للبرنامج من ضمن سكان الهدف* .يبادر للكشف عن مشاكل
وحاجيات اجتماعية للذين يعيشون بفقر بين الجمهور ويعرضها امام المسؤولين عنه* .يشغل،
يرشد ويوجه مرافقي العائالت من طاقم البرنامج ،عمال مهنيين اخرين ومتطوعين* .يعمل
حسب خطة برنامج "نتنفس للرفاهية" وبضمن ذلك ينفذ عمله حسب خطة عمل .يبدأ وينهي
العالج بشكل مراقب.
متطلبات الوظيفة:
أ .عامل اجتماعي ذو لقب خريج في العمل االجتماعي .ب .تسجيل بسجل العمال االجتماعيين.
ج .افضلية لذوي التجربة بالمجال الجماهيري.
مؤهالت شخصية :صفات شخصية :امانة ومهارة شخصية ،ابداع وتجدد ،مبادرة ،مثابرة ودقة
بالتنفيذ ،يقظة وارشاد ،فهم وادراك ،قدرة على التعلم ،حيوية ونشاط ،اجتهاد ونشاط ،قدرة على
التعبير خطيا وشفهيا .صفات ادارة وتنظيم (يشمل اتصال) :قدرة على اتخاذ قرارات ،قدرة على
ادارة عمال وتحريكهم ،قدرة على العمل بطاقم ،قدرة على التنظيم والتخطيط ،قدرة على التنسيق،
مراقبة ورقابة ،صالحيات ،تحمل المسؤولية ،اقامة ورعاية عالقات شخصية ،قدرة على تمثيل
السلطة امام هيئات خارجية .ظروف الوظيفة :تحمل الضغط ،معالجة عدة مواضيع بنفس الوقت،
استمرارية ،قدرة على حل المشاكل.
شهادة حسن سلوك (شهادة عن عدم وجود تسجيل جنائي).
يجب تقديم السيرة الذاتية (بارفاق مستندات وشهادات تثبت السيرة الذاتية) حتى تاريخ
 2017/6/7الساعة  14:00في مكاتب المجلس المحلي مجد الكروم ليد السيد رباح مناع سكرتير
المجلس .السيرة الذاتية التي تقدم بدون مستندات وشهادات تعتبر سبب اللغاء الترشيح .االعالن
مخصص للنساء والرجال على حد سواء.
سليم صليبي – رئيس المجلس

