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 מנהלי: רוגיד

 7-5 מתח דרגות:
 מחלקת אחזקה מנהל: פיפותכ

 
 :תיאור התפקיד

 ברחבי הרשות, בהתאם להנחיות הממונה. הפעלת כלי צמ"ה .1

  .תחזוקת שטחי ציבור ברחבי הרשות .2

 :תחזוקת תשתיות בתחום הרשות .3

תאורת רחוב,  ,כגון דרכים, כבישים ומדרכות) ביצוע עבודות תחזוקה בתשתיות הרשות המקומית .א
מחלקת , בהתאם לתחום התמחותו ובהתאם לתכנית עבודה שתיקבע לו על ידי מנהל (תמרורים

 .אחזקה

מענה לפניות בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות במבנים ציבוריים  .ב

 .בתחום הרשות המקומית, על פי מידת דחיפותן ועל פי הנחיית הממונה

 .ועל פי הנחיית הממונה ןתיקון תקלות וליקויים בתחום התמחותו, על פי מידת דחיפות .ג

הממונה לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או התרעה בפני  .ד

 .מחוצה לה

 :אספקה והתקנה של ציוד במבנים ציבוריים .4

 .העברת ציוד בלתי תקין לתיקון, ואספקת ציוד חלופי .א

 .אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה למבנים ציבוריים ברשות .ב

 .אחסון הציוד במקומות הייעודים .ג

 .רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון הממונה .ד

  



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה

  :דרישות התפקיד

 :דרישות סף מחייבות .1
 :השכלה

  שנות לימוד 12
  :קורסים והכשרות מקצועיות

 לא נדרש
 :ניסיון מקצועי

 לא נדרש

 : דרישות נוספות .2

 .office-היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב 
 :שיון נהיגהיר

 חובה. –בתוקף רישיון נהיגה  .א

 .חובה – טרקטוררישיון  .ב

 .יתרון – רישיון להפעלת עגורן מנוף / עגורן זרוע .ג

 ת חירום.זמינות ותפקוד במועצה בשע
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 משימות הדורשות מאמץ פיזי. .א

 עבודה בשעות לא שגרתיות. .ב
 :הערות

 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.  .1

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.  .2

ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות  .3

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 

 למשרה ו/או ימצאו עומדים בתנאי הסף, אפשר שיידרשו לעבור מבחן התאמה.  מועמד/ת שימצאו מתאימים .4

מועמד/ת שיתקבלו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת  .5

 . 2001 -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

עביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים לה .6

)נא לוודא הגעת המסמכים  Hr@omer.muni.il ושאלון אישי ללשכת מנכ"ל המועצה, בדוא"ל לכתובת:

 לאחר המשלוח(. 

 בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד.

 .08-6291122פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .7

 .12:00, בשעה 25.7.2021המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .8

 בברכה,
 אהרוני שבתאי
 מנכ"ל המועצה
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