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 עיריית מעלה אדומים
 לאגף אחזקה ושפ"ע

 
 דרוש/ה

 ניקיון וגינוןראש צוות  תפקיד:  
 התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד 

 
 אחזקה ושפ"עף  מנהל אג: כפיפות

 
 משרה   100%  :חלקיות משרה

 
 בדירוג מינהלי  7 – 9:  מתח דרגות

 :  תיאור תפקיד
 יות העבודה. פיקוח על עבודות הגינון בהתאם למפרט ותוכנ  •

 ל המחלקה בכל הנדרש בתחום הגינון ונקיון הרחובות. ייעוץ וסיוע למנה •
 עובדים בתחום ניקיון הרחובות והגינון. של  יכולת הפעלת צוות  •
הבנת עולם הצמחייה בתחום האורבני, הכרה   - ידע והבנה בתחום הגינון  •

 וניסיון בתחזוקת שטחים מגוננים. 

 דשית לצוות שתחתיו. תוכנית עבודה שבועית וחו בניית •

 ת סדרי עדיפויות במגוון המשימות שבתחום הניקיון והגינון. קביע •
 

 : דרישות התפקיד
 2או   1השכלה תיכונית מלאה, תעודת גנן סוג    :השכלה •

גינון עירוני(   )רצוי פיקוח  /לפחות בעבודות גינוןשנה אחת : ניסיון מקצועי •
 והכרת מפרטי עבודה בתחום אחזקה של מבנים. 

יכולת הבנה והפעלה של מערכות ממוחשבות בתחום   :ות מקצועיתכשיר •
רישיון נהיגה, ידע מקצועי   היעדר עבירות מין,  תעודת יושר,ההשקייה. 

 עדכני, יכולת ניידות. 
 

 :  כישורים אישיים
: אמינות ומהימניות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות  תכונות אישיות
 ופעלתנות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.  ה, מרץסתפיוודריכות, הבנה  

יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח    תכונות ניהול וארגון )כולל תקשורת(:
ובקרה, סמכותיות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, יכולת ייצג הרשות בפני גורמים  

 חיצוניים. 
 : התמודדות עם לחץ ושחיקה, התמדה, עבודה פיזית. מצבי תפקיד

 ניהול צוות עובדים גדול.                         
 

 , 3קורות חיים, תעודות ומסמכים נלווים, יש להגיש למשאבי אנוש, בניין העירייה קומה 
 יש לציין את שם המשרה(, ) HDANA@MAM.ORG.ILאו במייל:  
 .31.5.2020: עד לתאריך

 
 הערות: 
לחוק שוויון  8ו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך, זאת בהתאם להוראות סעיף  כל מקום ב .1

 . 1988 –הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 
, תיקון 1998-התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף, מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח .2

 . 15מס' 

 ירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו. הע .3
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