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 כ"ד סיון, תשפ"ב

 2022יוני,  23
 101/2022פנימי מס' מכרז 

 סגן/ית מנהל אגף שפ"ע בתחום תיאום ובקרה
 

 היחידה
 שיפור פני העיר אגף

 
 התפקידתואר 

 סגן/ית מנהל אגף שפ"ע לתחומי תיאום ובקרה
 

 היקף משרה
 ש"ש( 42משרה )= 100%

 
 דירוג ומתח דרגות

בדירוג המנהלי, או חוזה אישי  10-12בדירוג המח"ר, המהנדסים או ההנדסאים והטכנאים או  40-42
 בכפוף לאישור משרד הפנים

 
 תיאור המשרה

  וביצוע מדיניות הרשות בתחומי תיאום ובקרה באגף שפ"עסיוע בהתוויית 
 

 עיקרי התפקיד
 לתחומי תיאום ובקרה באגף שפ"ע המקומית הרשות מדיניות וביצוע בהתוויית סיוע 

 פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף בתחום האחריות 

  , שילוט, תברואה , הדברה סיוע למנהל האגף בניהולן של המחלקות: קיימות ואיכות הסביבה
 ,פרויקטים ואינטגרציה

 מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה 
 

 תנאי סף –השכלה ודרישות מקצועיות 
 :השכלה

  בעל/ת תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת
 תארים מחו"ל במשרד החינוך

לחוק ההנדסאים והטכנאים  39טכנאי/ת הרשום/ה בהתאם לסעיף בעל/ת תעודת הנדסאי/ת או  –או 
 2012-המוסמכים, התשע"ג

 בעל/ת תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל –או 
 18בעל/ת אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  –או 

מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך 
 משלוש הבחינות תהיינה בדיני שבת ודיני איסור והיתר(

 
 :דרישות מקצועיות

  העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פידיעת השפה 

 היכרות עם תוכנות ה-Office (Word, Excel, Power Point) 

 

 
 :ניסיון

 בתחום העיסוק שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות  4: תואר אקדמי או השכלה תורנית עבור בוגרי/ות
 הרלוונטי

 שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בתחום העיסוק הרלוונטי 5: עבור הנדסאי/ות רשום/ה
 שנות ניסיון מקצועי לכל הפחות בתחום העיסוק הרלוונטי 6: עבור טכנאי/ת רשום/ה

 ת בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירהשתי שנות ניסיון לכל הפחו 
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 כישורים אישיים

 יכולת הובלה והנעת עובדים 

 ייצוגיות, תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש 

 סדר וארגון 

 נכונות לעבודה מאומצת ובשעות בלתי שגרתיות 

 
 כפיפות

 מנהל אגף שיפור פני העיר
 

 (.03-7317535אגף שפ"ע )טל.: לפרטים נוספים ניתן לפנות למר פיני אדרי, מנהל 
 

 כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 

 מועמד/ת עם מוגבלות י/תהא זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
 

עדיפות תינתן למועמד/ת המשתייך/ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב 
ת, ובלבד שמדובר במועמד/ת בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים עובדי הרשות המקומי

 אחרים.
  

באתר העירייה  טופס מקוון בלבדהגשת המועמדות למשרה זו הינה באמצעות 

www.givatayim.muni.il ידים על עמידה בצירוף שאלון למועמד, קורות חיים, העתקי מסמכים המע
 .24:00בשעה  10.07.2022בתנאי ההשכלה ואישורי העסקה להוכחת הניסיון הנדרש עד ליום 

 
 

 בברכה, 
 

 אסף אדרי 
 סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש 
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