המועצה המקומית קדימה-צורן

THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN

רח' הרצל  1קדימה-צורן  • 60920טל• 09-8902926 :

משאבי אנוש
מכרז עובדים פנימי/חיצוני
המועצה המקומית קדימה-צורן מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלהלן:
מנהל/ת מח' שפ"ע בקדימה

היקף משרה.100% :
מתח דרגות 8-10 :בדירוג המנהלי.
כפיפות :מנהל אגף תפעול ושפ"ע.
תיאור התפקיד:

ניהול תחום שיפור פני העיר (שפ"ע) ברשות ,לטיפוח ושמירת חזות היישוב ורווחת התושב ,עיקרי תפקידיו:
▪

יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה.

▪

ניהול מערך התברואה והווטרינריה ברשות.

▪

ניהול מערך הגינון וחזות הישוב.

▪

ניהול תחום איכות הסביבה ,פרויקטים בתחום הקהילה.

▪

ניהול תחום התשתיות והאחזקה.

▪

טיפול בפניות תושבים המנותבות על ידי המוקד היישובי.

דרישות התפקיד:
השכלה:
•

בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .יתרון לתואר אקדמי בתחומים הנדסה ,תכנון,
אדריכלות ,אגרונומיה ,מינהל עסקים או מינהל ציבורי.

• מנהל השפ"ע יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ע ברשויות המקומיות ,לא יאוחר
משלוש שנים מתחילת מינויו .עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.
ניסיון מקצועי:
• ניסיון מקצועי של  3שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים :אחזקה ,לוגיסטיקה,
איכות הסביבה ,פיקוח ובקרה ,תברואה ,פיתוח תשתיות ,תכנון עירוני.
או לחילופין:
•
•

 12שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה לפחות.
ו 8-שנות ניסיון ברשות המקומית בתחום השפ"ע או בתחומים שיש להם זיקה למטלות הכרוכות
בה (בהתאם לחוזר מנכ"ל .)5/2012

ניסיון ניהולי:
• ניסיון בניהול של  3עובדים לפחות ,כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים
לפחות ,או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות  37-39ומעלה ,למשך שלוש שנים לפחות.
כללי:
▪ שפות :עברית ברמה גבוהה.
▪ יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות ה.OFFICE -

קדימה-צורן מקום של איכות חיים
לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999
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▪

רישיון נהיגה בתוקף.

▪
▪
▪
▪

עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
נסיעות מרובות ברחבי הרשות.
ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

*המודעה מיודעת לגברים ונשים כאחד.

מועמדים העונים לדרישות המכרז ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות  ,המלצות וטופס שאלון אישי (נמצא
באתר המועצה) למשאבי אנוש לדוא"ל

hr-offers@kadima-zoran.muni.ilעד לתאריך 30.4.2019

בשעה  .12:00קו"ח אשר יגיעו ללא תעודות רלוונטיות וללא טופס שאלון אישי (אשר נמצא באתר
המועצה) יחשבו לאי הגשה.

קדימה-צורן מקום של איכות חיים
לשירותך תמיד מוקד שירות לתושב 09-8902-999

