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 :התפקיד ייעוד

 .תכנון ותפעול יחידת גנים ונוף ברשותאחראי על ניהול, 
  :יאור התפקידת

  :דרישות התפקיד

הובלת נושא אחזקת הגינון בתחום הרשות בהתאם למדיניות הרשות המקומית בשיתוף הגורמים  .א
 ברשות.  םהרלוונטיי

ביצוען עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על וכניות תכנון ובניית ת .ב

 .ויישום המדיניות בתחום

המקומית הן באמצעות לפיקוח על אחזקת הגינון ברחובות, גנים ציבוריים ובמוסדות ברשות אחריות   .ג
 עובדי המחלקה והן ע"י קבלנים חיצוניים.

 אחראי לאחזקה תקינה של הכלים המכניים. .ד

 סיורים בשטחי הרשות המקומית למטרת בקרה, תכנון וטיפול רלוונטי. .ה

 יהול המחלקה וצוות העובדים.נ  .ו

 ביצוע כל מטלה מקצועית נוספת במסגרת התפקיד בהתאם להנחיות הממונה. .ז
 דרישות סף מחייבות:

 :השכלה

בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  .א
 תארים אקדמיים בחוץ לארץ 

  או
  2012 –לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

  או
 לישראלתעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית 

 או
ומעבר שלוש  18אישור לימודים בתכנית מלאה בשיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו 
 .בדיני שבת ודיני איסור והיתר(

 ן. יתרו –בעלי השכלה באגרונומיה או אדריכלות נוף  .ב

 ניסיון מקצועי:

שנים לפחות  4נדרש ניסיון מקצועי מוכח של – עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור .א
 בתחום העיסוק הרלוונטי.

 שנים לפחות בתחום העיסוק הרלוונטי. 5נדרש ניסיון מקצועי מוכח של  – עבור הנדסאי רשום .ב

 שנים לפחות בתחום העיסוק הרלוונטי. 6נדרש ניסיון מקצועי מוכח של  – עבור טכנאי רשום .ג



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 :ניהוליניסיון 

 לפחות בניהול עובדים בכפיפות ישירה. שנים  3ניסיון מוכח של  .א

 : דרישות נוספות
 עברית ברמה גבוהה.  – שפות

  בתוקף חובה.  –רישיון נהיגה

 .Office-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב             
היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  – רישום פלילי

 .2001 –מסוימים, תשס"א 
 ת חירום.זמינות ותפקוד במועצה בשע

 כישורים אישיים:

 בעל כישורי ניהול טובים מאוד. .א

 יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות ויכולת קבלת החלטות. .ב

 אמינות ומהימנות אישית. .ג

 מסירות, נחישות והתמדה. .ד

 יכולת ארגון ותכנון , יכולת תיאום פיקוח ובקרה. .ה

 יכול ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים. .ו

 אסרטיביות וסמכותיות. .ז

 תודעת שירות גבוה.  .ח
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 ומחוצה לה. במועצהעבודה מול גורמים רבים  .א

 ריבוי משימות .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. 
 מועמד/ת שימצאו מתאימים למשרה ו/או ימצאו עומדים בתנאי הסף, אפשר שיידרשו לעבור מבחן התאמה. .4
ו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת מועמד/ת שיתקבל .5

 . 2001 -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 
מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים  .6

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

 כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד. ןבקשות שלא יצורפו אליה .7
 .08-6291122פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .8
 .11.202112.המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .9

 

                                                                                                    
 בברכה,

 דנית אוחנה                                                                                                                          
 רכזת משאבי אנוש
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