מחלקת משאבי אנוש
מועצה מקומית זכרון-יעקב

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

LOCAL MUNICIPALITY ZICHRON-YAAKOV

גיוס כח אדם לתפקיד :ניקיון ותברואה_
מועצה מקומית זכרון יעקב
היחידה:

אגף תפעול יחידת התברואה

תואר המשרה:

פועל ניקיון ותברואה.

דרגת המשרה ודירוגה:

מנהלי 4-6

היקף העסקה:

100%

סוג המכרז:

פומבי פטור ממכרז

תיאור המשרה:

איסוף ופינוי אשפה ממקומות ריכוז ייעודיים ,משטחי ציבור בתחומי
הרשות המקומית.
עיקרי התפקיד :
א .איסוף אשפה.
ב .טיאוט רחובות
ג .ניקוי ואיסוף אשפה וגזם במרחב הציבורי.
ד .איסוף פגרים של בעלי חיים מפחים פרטיים ובשטחי ציבור
במהלך פעולת איסוף האשפה ,ולאור פניות תושבים המנותבות על
ידי המוקד העירוני.

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות לא נדרש .
ניסיון מקצועי /ניהולי  -לא נדרש .
דרישות נוספות שפות  -עברית ברמה סבירה.
עדיפות תינתן לבעלי רשיון נהיגה על טרקטור ורכב

מאפייני העשייה הייחודיים
בתפקיד :

•

עבודה בסביבה לא נוחה .

•

עבודה הכרוכה במאמץ פיזי .

•

חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי (זיהום ,חשיפה
לחיידקים(
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מחלקת משאבי אנוש

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
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•

כישורים אישיים:

כפיפות ארגונית:
הערה:

LOCAL MUNICIPALITY ZICHRON-YAAKOV

תודעת שירות גבוהה

למנהל יחידת התברואה בהתאם למיבנה הרשות.
•
•

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
המועצה המקומית זכרון יעקב נותנת עדיפות להעסקת
אנשים עם מוגבלויות.

היום האחרון להגשת מועמדות בצירוף המסמכים הנדרשים (קורות חיים ,תעודות השכלה
והמלצות) הוא הוא יום חמישי כד' סיון תשפ"א  13/05/2021במחלקת משאבי אנוש במועצה
המקומית זכרון יעקב עד השעה  .13:00לידי הגב' בת שבע לוגסי או בדואר אלקטרוני
, ,drushim@zy1882.co.ilטלפון לבירורים . 046297166
ניתן לעיין בפרטים אודות המשרות באתר המועצה המקומית בחלון חדשות המועצה תחת
לשונית דרושים  www.zy1882.co.ilאו בטלפון 04-6297189
זיו דשא
ראש המועצה
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