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 ' תמוז תש"פח

 
 באגף הביטחון והאכיפה לתפקיד פקח/ית חניה - 12/20מכרז פומבי מס'  

 
יוכל לעבור לתפקיד אחר  לאפקחי חניה יובהר כי פקח שייקלט לעבודה בתפקיד זה  2לעיריית הוד השרון דרוש/ים 

 בעירייה במשך תקופה של שנתיים לפחות.
 

 תיאור התפקיד:

 יפת חוק עזר עירוני להוד השרון )העמדת רכב וחנייתו(, שמירה על הסדר הציבורי ובטיחות בדרכים.פיקוח ואכ 

 .מתן עדויות בבתי משפט בתיקי תביעה המתנהלים בבית המשפט בתחום החניה 

  הכוונת תנועה, באירועים ביטחוניים, או בשעת חירוםבסיוע למשטרת ישראל מעת לעת. 

 פיקוח על החנייה ותקינותה.ביצוע סיורים ברחבי העיר ל 

 .ביצוע כל מטלה נוספת עפ"י דרישות הממונה 
 

 תנאי סף:
 השכלה:

 12 .שנות לימוד/תעודת בגרות מלאה 
 :דרישות נוספות

  יתרון( -סמ"ק ומעלה 150ל קטנוע נהיגה ערישיון ) חובה –נהיגה רישיון 

 חובה - ידע בסיסי בתפעול מחשב 

 חובה   -עברית ברמה טובה מאוד 

 ולת הליכה ממושכת ברגל לצורך ביצוע העבודהיכ . 

 .נכונות לעבודה במשמרות ובשעות בלתי שגרתיות כולל ימי שישי וחול המועד 
 

  כישורים אישיים
 ות אישית, יחסי אנוש מעולים, עמידה בלחץ ושחיקה מניאמינות ומה

 
 

 2: מס' תקנים
 משרה 100% -היקף המשרה

 רשות החנייה. תלמנהל –כפיפות 
 : פקח ןתק

 . 38-35, מח"ר 8-5: מינהלי  דירוג דרגה
 
 

 ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
 לפקודת העיריות תידרש בדיקת עבר פלילי של המועמד/ת 170בהתאם לסעיף 

 
 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 

 קורות חיים 
 רישיון נהיגה 

 תעודות המעידות על השכלה 
 המלצות

 
 מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל

enosh@hod-hasharon.muni.il   קומת ב', 28או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, בן גמלא ,
 וסגורים בימי שישי 15:30משרדי העירייה פתוחים כל יום עד השעה  13:00שעה ב  22.07.2020ליום ה' עד 
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מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם 
 מקצועי . 

הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא  המועד ם ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחרהצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטי
 תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

  משרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.ה
 על החתום,                                                                                                                     

                
 
 אגף משאבי אנוש                                 
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