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 83/2021מס'  חיצוני  מכרז  
  מחלקת תברואה /ת מנהל

  25/10/2021תאריך המכרז 
 %100חוז משרה  :  א

   14-39דרגה :          הנדסאים/טכנאים/דרוג :  המח"ר
 )בכפוף לאישור משרד הפנים( /דירוגי או בחוזה אישי

 
 תיאור התפקיד: 

 רב שנתיות ושנתיות לשיפור חזות הרשות המקומית ושמירה על עבודה תכניות  אחריות לתכנון
 .ניקיונה

 .הגדרת מטרות, תכנון וביצוע מדיניות בתחום אחריות המחלקה 

  ; פינוי אשפה ביתית, פינוי טיאוטאחריות לביצוע עבודות ניקיון שוטפות בתחומי הרשות המקומית ,
 וכד'., מחזור גזם 

 ."אחריות לתחום רישוי עסקים בעיר, לסקר שילוט ולאתר ההטמנה "זוהר 

 יה בעיר.ראחריות לתחום הווטרינ 

 .אחריות למערך הפיקוח העירוני כולל ניהול השוק העירוני 

 .אחריות לטיפול בהשמדת ובהדברה של מזיקים בתחומי הרשות המקומית 

  של העירייה.ניהול צי הרכבים 

 כולל פיקוח ובקרה.דה במחלקה וניהול צוותי העב 

 . ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישות הממונים 
 

 : שכלהדרישות ה

  בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה

לחוק ההנדסאים  39או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ 

או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה" ( לפי אישור הרבנות  . 2012והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 

ומעבר  18או אישור לימודים בתכנית גבוהה או בכולל שש שנים לפחות אחרי גיל     הראשית לישראל 

ול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית )שתיים משלוש בחינות יהיו בדיני שלוש בחינות לפחות מתוך מכל

 שבת ודיני איסור והיתר( 

 מינהל ציבורי עדיפות תינתן לבעל תואר אקדמאי  באחד מהתחומים הבאים; 

 

 דרישות ניסיון 

  ;בתחום העיסוק ניסיון שנות    4לבעלי תואר אקדמי 

 ; העיסוקשנות ניסיון בתחום  5 הנדסאי רשום 

  ; בתחום העיסוקשנות ניסיון  6טכנאי רשום 
 

 
 דרישות נוספות 

  עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

  רישיון נהיגה 

  היכרות עם יישומי  –יישומי מחשבOFFICE 

  ייצוגיות 
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 שירותיות 

 סדר וארגון 

 יכולת הובלה 

  
 

 אגף שפ"ע  ראשכפיפות  ל
 
 

 08/9951606מנהלת מחלקת משאבי אנוש אורנה בן יהודה לקבלת פרטים נוספים נא לפנות 

 JOBS@ARAD.MUNI.ILלקבלת שאלון מועמדות נא לפנות  למייל: 

    במחלקת משאבי אנוש עד לתאריךלאיילה את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים ותעודות יש להעביר 

 ציון מספר המכרז( עם 12:00)עד השעה       25/10/2021

 

 *כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך* 
 
 

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג   2021** בהתאם לתקנות העיריות,  תשפ"א, 
בעל כישורים דומים הולם )חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים מאתיופיה..( אם המועמד הוא 

 לכישוריהם של המועמדים האחרים. **
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