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מכרז פומבי 111/2022
מנהל/ת אגף תפעול
תואר המשרה
מתח דרגות
היקף המשרה

מנהל/ת אגף תפעול
מח"ר/חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
 100%משרה

תיאור התפקיד



ניהול תחום שיפור פני העיר (שפ"ע) ברשות ,לטיפוח ושמירת חזות העיר
ורווחת התושב
ניהול מערך התברואה כולל וטרינריה ,הדברה ואכיפת חוקי עזר ברשות
ניהול תחום לוגיסטיקה ואחזקה
ניהול מערך הגינון וחזות המושבה
ניהול מערך האשפה והגזם
ניהול מערך הפיקוח
יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של
תושביה
טיפול בנושאים בתחום איכות הסביבה ומחזור
ניהול פרויקטים ומשימות התורמים לשיפור איכות סביבת החיים
הקרובה של התושב
ביצוע משימות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה














יכולת ארגון תיאום ובקרה
קפדנות ודייקנות בביצוע
עבודה בסביבה ממוחשבת
ייצוגיות ויחסי אנוש טובים
שירותיות
יכולת ניהול משא ומתן וקבלת החלטות
יכולת מנהיגות והובלה
עבודת שטח
עבודה בשעות בלתי שגרתיות
יכולת טיפול במשימות מרובות תוך קביעת סדרי עדיפויות
יכולת עבודה מול קבלנים כולל פיקוח ובקרה על עבודתם
רישיון נהיגה










דרישות נוספות

תנאי סף
השכלה



בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג .2012
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה" ) לפי אישור הרבנות הראשית
לישראל
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים
לפחות אחרי גיל  18ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות
שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש בחינות יהיו בדיני
שבת ודיני איסור והיתר)
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הכשרה מקצועית

ניסיון מקצועי

מנהל האגף יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ע ברשויות
המקומיות לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו ,עדכון שכרו יותנה
בסיום הקורס בהצלחה כאמור.


עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל – ניסיון מקצועי
של  5שנים לפחות במהלך  10השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
הצעות המכרז ,באחד או יותר מהתחומים הבאים; אחזקה ,לוגיסטיקה,
איכות הסביבה ,פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי שפ"ע ,תברואה,
פיתוח תשתיות ,תכנון עירוני ,תפעול
עבור הנדסאי רשום ניסיון מקצועי של  6שנים לפחות במהלך  10השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,באחד או יותר
מהתחומים הבאים; אחזקה ,לוגיסטיקה ,איכות הסביבה ,פיקוח ובקרה
על קבלנים מתחומי שפ"ע ,תברואה ,פיתוח תשתיות ,תכנון עירוני,
תפעול
עבור טכנאי רשום ניסיון מקצועי של  7שנים לפחות במהלך  10השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,באחד או יותר
מהתחומים הבאים; אחזקה ,לוגיסטיקה ,איכות הסביבה ,פיקוח ובקרה
על קבלנים מתחומי שפ"ע ,תברואה ,פיתוח תשתיות ,תכנון עירוני,
תפעול

ניסיון ניהולי



ניסיון בניהול של  5עובדים לפחות באופן ישיר או עקיף ,או כהונה
במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות  40-42ומעלה ,למשך שלוש שנים
לפחות

כפיפות

מנכ"לית המועצה

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות לחץ כאן





מועד אחרון להגשת מועמדות 17/08/2022 :עד השעה 12:00
לפרטים ושאלות ניתן לפנות לדורית שינדלר 09-7774158
הערות











הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו
תעודות ומסמכים כנדרש ,לא תענינה
תינתן עדיפות למועמדים/ות בעלי צרכים מיוחדים וזאת בהתאם
לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת וכן להוראות עפ"י תקנות העיריות
(מכרזים לקבלת עובדים ,תש"ם )1979
מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם
שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית ,אם הוא בעל
כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים
בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה
בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים במועצה או
לנבחרי ציבור (ככל שקיימים כאלה) לא תידון
מועמד/ת שהינו קרוב משפחה של עובד מועצה אחר או נבחר ציבור נדרש
להצהיר על כך וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת
השירות במשרד הפנים
מועמדים/ות שימצאו מתאימים ו/או עומדים בתנאי הסף ידרשו
למבחני התאמה לתפקיד
מועצה מקומית תל מונד אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא
שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה ,זאת בכל
שלב משלביו
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך
בברכה,
לין קפלן
ראש המועצה

