מחלקת משאבי אנוש
מועצה מקומית זכרון-יעקב

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

LOCAL MUNICIPALITY ZICHRON-YAAKOV
תאריך____________:

גיוס כח אדם לתפקיד :עובד אחזקה
מועצה מקומית זכרון יעקב

היחידה:

אגף תפעול.

תואר המשרה:

עובד אחזקה ברשות המקומית.

דרגת המשרה ודירוגה:

מנהלי 4-6

היקף העסקה:

100%

סוג המכרז:

פומבי פטור ממכרז

תיאור המשרה:

תחזוקת שטחי ציבור ברחבי הרשות בהתאם לתחום התמחותו
)חניונים ,גינון ,ביוב ,חשמל וכיוצ"ב).
עיקרי התפקיד:
• תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית.
• אספקה והתקנה של ציוד במבנים ציבוריים.
• ביצוע עבודות תחזוקה בתשתיות הרשות המקומית (כגון
דרכים ,כבישים ומדרכות),
• תאורת רחוב ,תמרורים( ,בהתאם לתחום התמחותו
ובהתאם לתכנית עבודה שתיקבע לו על ידי מנהל יחידת
שפ"ע )
• מענה לפניות בנושאי ציוד ,ניקיון ,תחזוקה ,תשתיות,
ליקויים ותקלות בטיחותיות במבנים ציבוריים בתחום
הרשות המקומית ,על פי מידת דחיפותן ועל פי הנחיית
הממונה.
• תיקון תקלות וליקויים בתחום התמחותו ,על פי מידת
דחיפותן ועל פי הנחיית הממונה.
• התרעה בפני הממונה לגבי כל תקלה המצריכה התערבות
של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.
השכלה ודרישות מקצועיות:

תנאי סף:

 12שנות לימוד ומעלה – יתרון .
דרישות ניסיון מקצועי /ניהולי – לא נדרש .
דרישות נוספות :

דרישות נוספות:

•
•

•

יישומי מחשב  -היכרות עם תוכנות ה – -OFFICEיתרון

•

רשיון נהיגה בתוקף – חובה ,

משימות הדורשות מאמץ פיזי .
עבודה בשעות לא שגרתיות.
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מחלקת משאבי אנוש
מועצה מקומית זכרון-יעקב
כישורים אישיים:

•
•

כפיפות ארגונית:
הערה:

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

LOCAL MUNICIPALITY ZICHRON-YAAKOV

תודעת שירות גבוהה
יכולת עבודה בצוות
למנהל היחידה ,בהתאם למבנה 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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