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 מזכרת בתיהבהתעסוקה  מדריכים/ות למרכז שם משרה:

 7586:  קוד משרה 

 16/11/2020  תאריך פרסום המשרה: 

 מזכרת בתיה   : יישוב

  בני,  לילדים  שירותים   מספק.  מוגבלות  עם  לאנשים  שירותים   מתן בתחום ומוביל   גדול ארגון  : תיאור פעילות הארגון

 .  וההשמה התעסוקה, החינוך,  הדיור בתחומי, אוכלוסיות  ממגוון  רחבה ארצית  בפריסה מסגרות בעשרות   ובוגרים  נוער

 נמוך.   -הנמצאים על הרצף האוטיסטי בתפקוד בינוני 21המיועד לבוגרים מעל גיל גדול  מרכז התעסוקה מדובר ב

 :  תיאור התפקיד

 ותקשורתיות של המועסקים שיקום, קידום ופיתוח מיומנויות תעסוקתיות, חברתיות  •

 עבודה בהתאם לתוכנית השיקום  שנבנתה לכל מועסק  •

 ליווי, הדרכה ומעקב אחר עשיית המועסקים  •

 בשעות הבוקר והצהריים  -עבודה במשרה חלקית •

בשעות הבוקר והצהריים. ההסעה יוצאת בבוקר מקריית עקרון, ויש להגיע לנקודת   ליווי המועסקים בהסעה  •

 המוצא שלה.  

 :   סף  דרישות 

 .יתרון -ניסיון טיפולי /הדרכתי   •

 .מתאים גם למועמדים/ות ללא ניסיון בתחום •

   . יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות •

 .ת, יכולת הכלה של האוכלוסייה, חסינות נפשית ויכולת להתמודד עם האוכלוסייהסבלנו •

נסיעה בהסעה )לעיתים נדרש   יכולות פיזיות שמאפשרות ליווי של המועסקים בכל עיסוקיהם במסגרת כולל •

 לטפל בשליטה בהתפרצויות של המועסקים, ויש צורך ביכולת פיזית המאפשרת זאת( 

   -  תנאי עבודה

 8:00-15:00 -ה' -א' :  שעות עבודה 

 . בריאות הצהרת  על וחתימה פלילי  רישום  היעדר אישור  הבאתתצפית, , פרונטלי  ראיון,  טלפוני  ראיון תהליך המיון:

   הכשרה ע"י אנשי המקצוע במרכז התעסוקה.:  נדרשת בכניסה לתפקיד  הכשרה 

 הגעה עצמאית אל נקודת היציאה של ההסעה בקריית עקרון   : דרכי הגעה

 ₪ לשעה + תנאים סוציאלים כחוק.   29.62שכר שעתי   :תנאי העסקה )שכר + תנאים(

 לא ידוע  : נגישות המבנה

   -   דרישות התפקיד 

 לא ידוע :   פיזיתסביבת עבודה 

 וצוות מקצועי.  נוספים עבודה בצוות עם מדריכים :  ביבת עבודה חברתית ס 
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 :   דרישות פיזיות

  שימוש בראיה  •

תקינה/ מתוקנת  

 לרחוק( )לקרוב/ 

  שימוש בשמיעה  •

 תקינה/ מתוקנת

 שימוש במגע  •

עמידה וישיבה   •

 לסירוגין 

שמירה על שיווי   •

 משקל 

 כפיפה או כריעה •

 הרמת משא  •

 נשיאה למרחק  •

מעל   ם הרמת ידיי •

 הראש 

   חהפעלת כו •

  -מיומנות אצבעות  •

 מוטוריקה עדינה

 זמן תגובה מהיר  •

 

:  דרישות קוגניטיביות 

  / קשב  יכולת הפניית  •

 חלוקת קשב 

 זיכרון לטווח ארוך יכולת  •

 יצרתיות   •

 הפעלת שיקול דעת  •

 תכנון יכולת   •

 יזימה •

 של שלבים   עבודה ברצף •

)ביצוע   מוליטיטאסקינג  •

 מספר משימות במקביל( 

 פתרון בעיות יכולת  •

איתור   -בקרהיכולת  •

 ובדיקת טעויות   בעיות

 קריאה  •

 כתיבה •

 בע"פ הבנת הוראות   •

 הבנת הוראות כתובות  •

 הבנת הוראות בטיחות  •

גמישות חשיבתית   •

 )יכולת לבצע שינויים( 

 יכולת למידה  •

 

 

 

יחסי אנוש  כושר ביטוי טוב בע"פ,  המועסקים, עם טובה  תקשורת  ,בצוות  עבודה :  חברתיות/ תקשורתיותדרישות  

   יכולת שיתוף פעולה  ,טובים 

 

 :   דרישות רגשיות 

יכולת  ,  אחריות  , סובלנות ,יוזמה , מוטיבציה לעבודה , עצמאית  לעבודה יכולת  , התמדה ,לחץ  תחת  בעבודה  עמידה יכולת 

 .הכלה של האוכלוסייה, חסינות נפשית ויכולת להתמודד עם האוכלוסייה

   

 

 :   מוכנות להתאמות מיוחדות/ערות ה
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