עמותת אוהלה דרוש/ה -
עו"ס קלינית/פסיכותרפיסטית  -מובילה שותפה בהובלת התוכנית הטיפולית בקהילת מרפא של
אמ"ן
מועמדים/מועמדות העומדות/ים בדרישות התפקיד ומעוניינים/ות להגיש מועמדות
נא לשלוח קורות חיים  +מכתב המלצה לטופס הזה

רקע  :העמותה מפעילה תוכנית טיפולית ייעודית וייחודית לנשים שורדות אלימות מינית המתמודדות עם
 CPTSDאדמת מרפא נשית (אמ"ן) :קהילת מרפא הכוללת שהות מלאה ושהות חלקית.
היקף משרה 75% -100% :משרה (עבודה באמ"ן ,קרית טבעון)
התפקיד כולל:
•
•
•
•
•
•
•

פגישות פרטניות ,הובלת שיחות קהילה ,הנחיית קבוצות טיפוליות ופגישות רשת (מבוסס על
שיטת דיאלוג פתוח).
משמרות כוננות יום/לילה וסופ"ש.
אחריות משותפת על המערך הטיפולי יחד עם הצוות המוביל.
אחריות ניהולית כגון :שיבוץ לו"ז ומשמרות ,ליווי מקצועי של מתנדבות ,קליטה (אינטייק) ועוד.
השתתפות בישיבות צוות והדרכות.
השתתפות בהכשרות.
עבודה מול רשויות.

דרישות התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עו"ס קלינית עם תואר שני בעבודה סוציאלית/פסיכולוגיה או פסיכותרפיסטית מוסמכת.
הכשרה בתחום האלימות המינית והיכרות עם גישות ושיטות מיודעות טראומה  -חובה
ניסיון קליני בעבודה עם טראומה (לפחות שנתיים)  -חובה
נכונות לכוננויות בלילות ובסופי שבוע  -חובה
מגורים בקרבת קרית טבעון  +רישיון נהיגה וניידות  -חובה
היכרות עם עולם התוכן של עמותת אוהלה :ראיית פמיניסטית והוליסטית  -חובה
ניסיון בניהול ותפעול תכנית טיפולית ברמה המערכתית  -יתרון
עברית ברמת שפת אם  -חובה .אנגלית ברמה גבוהה .ערבית  /רוסית  /אמהרית  -יתרון
ניסיון וידע בתחומים הבאים :התמכרויות ,הפרעות אכילה ,פגיעות עצמיות ואובדנות ,SE ,צמחי
מרפא ,אקותרפיה ,טיפול באמנות  -יתרון
הזדהות עם חזון העמותה ,וקריאה עמוקה לקחת חלק בהגשמתו
פתיחות לגישת הדיאלוג הפתוח ,רצון לעבוד עם ערכים הכוללים שקיפות ,השטחת ההיררכיה,
גמישות ,ריבוי קולות ,נכונות לעבודה עם צוות הוליסטי.
ידע מניסיון חיים -יתרון
רצון ,פתיחות ונכונות ללמוד גישה חדשנית בעודה מתהווה
יכולת להוביל תהליך של הקמה ,התמודדות עם אי וודאות וראשוניות

הזדמנות לסביבת עבודה מרתקת ,קהילתית ומשמעותית ,בואו לקחת חלק במהלך היסטורי
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