
 

  

 שפ"עתפעול ואגף  ת/מנהל - 60/2019  'מכרז כ"א מס

, מכריזה בזה עיריית אור יהודה על 1979 -לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"מ  3בהתאם לסעיף 
 , כדלקמן.הפנוי המשר

 הפנים בכפוף לאישור משרד 70%-60%כירים שכר באו  11-13  :דרגה  100% - המשרה היקף   .1 -  משרות מספר

 שפ"עתפעול ואגף  ת/מנהל :התפקיד תואר

 רווחת התושב, תחזוקת מוסדותלטיפוח ושמירת חזות העיר ו ניהול תחום שיפור פני העיר )שפ"ע( ברשות: ייעוד

 עירוניים לרבות מוסדות חינוך, ניהול לוגיסטי של משאבי העירייה.           

 :תחומי אחריות

 ישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביהי 

 לרבות מוסדות חינוך, מתקני העירייה, תשתיות ובכלל, וכן  ,בעירתחום התחזוקה  יהולנ
 ניהול לוגיסטי של משאבי העירייה, לרבות רכב, ציוד וכל נושא הבטיחות.

 הן יזומה והן מזדמנת, לרבות , רב שנתית ושנתית לתחום התחזוקה גיבוש תכנית עבודה
 שיפוצי קיץ במוסדות החינוך ומתקני העירייה.

  אחריות מקצועית וישירה להפעלת מערך תחזוקה עירוני, ניהול מקצועי של אבות הבית
 והפעלת קבלנים וספקים. וניהול ישיר של אבות הבית בשאר המוסדות במוסדות החינוך

 וקד בתחום עיסוקומענה לפניות הציבור בהתאם להנחיות המ 

 ניהול תחום התשתיות והאחזקה 

  של מדיניות בתחום אחריות של האגףובקרה הגדרת מטרות, תכנון, ארגון ביצוע 

 מנכ"ל העירייה :ארגונית כפיפות

 בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל  הכרה :התפקיד דרישות

 הנדסה, תכנון,, לוגיסטיקה, ה להכרת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, יתרון לתואר אקדמי בתחומיםמהמחלק

 תואר שני יהווה יתרון..  אדריכלות, אגרונומיה, מנהל עסקים או מנהל ציבורי

 , איכותאחזקה, לוגיסטיקה  שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: 5ניסיון מקצועי של  :מקצועי ניסיון

 סביבה, פיקוח ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוניה

 : ניסיון ניהולי

  םעובדי יצוותו מנהליםשנים בניהול  3של ניסיון 

 ניסיון בעבודה מול קבלנים וספקים 

 ,בודה בשעות בלתי שגרתיותע , עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה: קידלתפ דיותיחוי דרישות

                                                   ות מענה בקדימות גבוההבוי משימות הדורשרי

❉   ❉   ❉   ❉   ❉   ❉ 

 לשלוח למחלקת משאבי אנוש בעירייה קורות חיים, תעודות והמלצות. הגשת מועמדות:

 .6025001אור יהודה   30ת"ד  120שד' אליהו סעדון  כתובת העירייה:

 10/11/2019י"ב בחשון תש"פ ון  יום ראש  מועד אחרון להגשה:

  ye.org.il-@ormichrazim דוא"ל: נורית   3388372-073לפרטים: טל': 

 http://www.oryehuda.muni.il -אתר העירייה 

 כאחד.המודעה מיועדת לגברים ולנשים 
 ליאת שוחט, עו"ד

   ראש העיר
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