מכרז כ"א מס'  - 8/2014מנהל מחלקת שפ"ע
בהתאם לסעיף  3לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"מ  ,1979 -מכריזה בזאת עיריית אור יהודה על
משרות פנויות כדלקמן.
היקף המשרה100% :
תואר המשרה :מנהל מחלקת שפ"ע.
דרגת המשרה.11 – 9 :
תיאור תפקיד:
ניהול תחום שיפור פני העיר )שפ"ע( בעירייה ,לטיפוח ושמירת חזות העיר ורווחת התושב .עיקרי פעילותו:
א  .יישום מדיניות העירייה הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה.
ב  .ניהול מערך התברואה בעיר.
ג  .ניהול מערך הגינון וחזות העיר.
ד  .ניהול תחום איכות הסביבה ,פרויקטים בתחום הקהילה.
ה .ניהול תחום התשתיות והתחזקה.
תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות  -בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומים הנדסה ,תכנון ,אדריכלות ,אגרונום או ניהול.
מנהל שפ"ע יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ע ברשויות המקומיות ,לא יאוחר משלוש שנים
מתחילת מינויו .עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.
דרישות ניסיון
ניסיון ניהולי  -ניהול של  20עובדים לפחות ,במשך שנתיים לפחות ,או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח משרד
הפנים מינהל השלטון המקומי האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות דרגות  38-40ומעלה ,למשך שלוש שנים
לפחות.
ניסיון מקצועי  -לא נדרש.
דרישות נוספות
שפות  -עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב  -היכרות עם תוכנות ה.OFFICE -
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
עבודה מול גורמים רבים בעירייה ומחוצה לה.
עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
נסיעות מרובות ברחבי העירייה.
ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.
כפיפות :מנכ"ל העירייה.
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הגשת מועמדות  -בכתב בצרוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,למחלקת משאבי אנוש בעירייה.
שד' אליהו סעדון  120אור יהודה ת.ד. 60373 .
פקס'.03-5339529 :
דוא"לsigal@or-ye.org.il :
מועד אחרון להגשה :יום חמישי ט"ו אייר תשע"ד ,15.5.2014 ,שעה .16:00
במקרה של ריבוי מועמדים ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין לריאיון בפני ועדת המכרזים עד  10מועמדים
מתאימים בלבד .בחירתם תיעשה על סמך המסמכים בלבד ,או לאחר ריאיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם ,הכל
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
לפרטים :סיגל אסרף ,טלפון . 03-5388118
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
דוד חמאני
מפמ"ל

