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 מכרז פומבי

 לעיריית מעלה אדומים

 דרוש/ה

 סגן מנהל אגף רכב ופינוי אשפהתפקיד: 

 מנהל אגף רכב ופינוי אשפהכפיפות: 

 משרה מלאהחלקיות משרה: 

 בדירוג המח"ר 42 – 40מתח דרגות: 

 :תיאור התפקיד
הנוהגים והטמעת נושא הבטיחות בנהיגה ברשות המקומית. שמירה על בטיחות, תקינות, ותחזוקה של צי כלי הרכב, פיקוח על כשירות 

 עיקרי התפקיד:
 פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי הרכב של העירייה. .א
 פיקוח ובקרה על נהגים, המועסקים ע"י העירייה או נוהגים בכלי הרכב של העירייה. .ב
 והנהלים.טיפול במכשירי הטכוגרף של רכבי העירייה, כמתחייב ע"פ הוראות הדין הקיים  .ג
 צע ע"י קבלני משנה.ופיקוח על מערך ההיסעים המב .ד
 פיקוח על עמידה בכללי הבטיחות של נהגים וכלי רכב המעבירים חומרים מסוכנים. .ה
 טיפול ביורוקרטי ותחזוקתי בכלי הרכב של העירייה המעורבים בתאונות דרכים. .ו
 ביצוע פעולות לקידום נושא הבטיחות בדרכים בעירייה. .ז

 
 :התפקידדרישות 

 מי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, עדיפות בנושא רכב.תואר אקדמי כללי ממוסד אקד

 .קורס קציני בטיחות בתעבורה 

  במכונאות רכב של משרד התמ"ת. 2תעודת סוג 

 .רישיון נהיגה מדרגה ג' ומעלה 

 ניסיון מקצועי: 
 רצופות באחד המקצועות בתחום התחבורה.שנים  3-כקצין בטיחות , ו  מינימום שנהנדרש ניסיון מקצועי של 

 
 ניסיון ניהולי:

 עובדים. 5לפחות,  על מינימום שנתיים נדרש ניסיון בניהול של 
 

 דרישות נוספות:

 אנגלית ברמה טובהעברית ברמה גבוהה ,. 

  היכרות עם תוכנות   -יישומי מחשבOFFICE. 

  1961-ב' לתקנות התעבורה, תשכ"א 15לתקנה היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות בהתאם  –רישום פלילי. 
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 עבודה בשעות לא שגרתיות. 

  העבודה.נסיעות במסגרת 

 .אחריות לחיי אדם 

 ניתן להגיש לאגף משאבי אנוש,  קורות חיים, תעודות ואישוריםמועמדות בכתב בצירוף 

 .31.12.2018-( עד ל)יש לציין את שם המשרה hdana@mam.org.il או למייל  20.ד ת
 
 ערות:ה

לחוק שיוויון  8כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם להוראות סעיף  .1
 .1988 –בעבודה התשמ"ח 

 –ם עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכח חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח התפקיד מתאים למועמדי .2
 .15, תיקון מס' 1998

-, תשס"אמסוימיםהיעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  -רישום פלילי  .3
2001 

ל זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת ע .4
 משלביו.
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