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 13/2022מי מכרז פני

 לאגף החינוך

 דרוש/ה

 מנהל/ת מחלקת מנהל ולוגיסטיקה תפקיד: 

 מנהל אגף חינוך: כפיפות

 משרה מלאה חלקיות: 

 בדירוג המח"ר  41-39מתח דרגות:

 :תיאור תפקיד
 אחריות מנהלית הכוללת: תחזוקת מוסדות חינוך וניהול אבות בית, ניהול מזכירות בתי ספר,  

 לפרויקטים עבודות פיתוח, שותפות בתקציב האגף, ביטוח בטיחות ורישוי, תמיכה לוגיסטית 
 באגף החינוך, בניה ושימור מערכת נהלים.  

בתי הספר והגנים ושהיות ארוכות בשטח לסיורים בקרה    התפקיד דורש היכרות עמוקה עם השטח: מבנים, חצרות, סביבת
 וכדומה. 

 

 :השכלה
 בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל/ה הכרה  
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. בתחומי איכות הסביבה, אקולוגיה/ מדעים  

 מדויקים.
 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,    39הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום/ה בהתאם לסעיף או 

 . 2012- התשע"ג
 בעל תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או 
ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך    18מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל    אישור לימודים בתכנית או  

 מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל. 
 

 :ניסיון מקצועי

 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי  4 –עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל 

 שנים לפחות, בתחום העיסוק הרלוונטי.   5סיון מקצועי של ני –עבור הנדסאי/ת רשום/ה 

 שנים לפחות בתחום העיסוק הרלוונטי.   6ניסיון מקצועי של  –עבור טכנאי/ת רשום 

B.Sc יתרון.   :בהנדסת תעשייה וניהול 

 : יתרון.  ניסיון בניהול צוות גדול

 יתרון.   :ניסיון בעבודה מול משרדים ממשלתיים

 יתרון.   :, רכש ועבודה מול ספקיםןניקיושל בינוי,  פרויקטיםניסיון בליווי 

 

 : דרישות נוספות
 בהתאם לצורך  –שפות 

 OFFICEהיכרות עם תוכנות   –יישומי מחשב 
 

 19.5.2022מועד הגשת מועמדות לא יאוחר מיום: 
 

 להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור באתר העירייה 
 

 support@automas.co.il    למייל מרכז תמיכה במידה ונתקלת בבעיה יש לפנות 
 אין לשלוח קו"ח למייל התמיכה 

 
 הערות: 
 . 1988 – לחוק שוויון בעבודה התשמ"ח   8כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם להוראות סעיף   .1
 . 15, תיקון מס'  1998 – התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  .2
 ייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו. העיר .3
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