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 22-724-מא

 עיריית מעלה אדומים 

 לאגף החינוך 

 דרוש/ה 

 אב בית בבית ספר יסודי תפקיד: 

 כפיפות: מנהל אגף החינוך 

 משרה   100%היקף משרה: 

 5-7מתח דרגות: 

 מינהלי דירוג: 

 

 :תיאור תפקיד

 ביצוע עבודות תחזוקה מונעת ושוטפת בבית הספר.

 אחריות על אכיפת ביצוע עבודות הניקיון באופן יומיומי. 

 איתור ודיווח על מפגעים במבנה בית הספר ובחצר ומעקב אחר הטיפול בהם. 

 ביצוע שליחויות, כולל בנושא כספים.

 ת מעלה אדומים(.ידי עיריי -אחריות על מתן עזרה ראשונה לתלמידים )הכשרה תינתן על

 אחריות על מלאי ציוד בדק בית )ניהול ורישום( 

 אחריות וביצוע סריקות ביטחוניות בתוך מבנה בית הספר ומחוצה לו

מתן שירות וסיוע לוגיסטי לצוות בית הספר ולגופים אחרים הפועלים בתחומו בשכפול חומר נדרש, 

 אירועים, פעילויות שוטפות ועוד. 

 רועים בית ספריים במבנה בית הספר ומחוצה לו.מתן מענה לוגיסטי לאי

 תיאום וסיוע לקבלנים וספקים חיצוניים הפועלים עם בית הספר.

 מתן מענה לצרכים לוגיסטיים של אגף החינוך, ברמה הבית ספרית והעירונית. 

 

  :דרישות התפקיד

 השכלה תיכונית.  :השכלה 
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 : ניסיון מקצועי

 סיון באחזקת מוסדות חינוך או ציבור. ירקע ונ 

 

 : כישורים אישיים

 כושר טכני מעולה. 

 יתרון. -ידע באלקטרוניקה ובהפעלת ציוד "אור קולי" לימודי

 יתרון. -תעודת עזרה ראשונה

 .ביה"ס והמערכת  נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות עפ"י צרכי

 רישיון נהיגה ורכב חובה.

 יכולת השתלבות בצוות. 

 מוטיבציה גבוהה. יוזמה ו

 

 26.6.2022מועד הגשת מועמדות לא יאוחר מיום:     

 להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור באתר העירייה 

 

 support@automas.co.il   ייל מרכז תמיכהבמידה ונתקלת בבעיה יש לפנות למ

 ח למייל התמיכה אין לשלוח קו"

 

 :הערות

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

למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם  התפקיד מתאים   .2
 , 1998  –מוגבלות, התשנ"ח  

 . 15תיקון מס'  

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