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 ' תמוז תש"פג

 
 לתפקיד "סיירים/ות למערך סיירת הביטחון העירוני" 51/20מכרז פומבי מס'  

 
 :תיאור התפקיד

 מענה לתושבי העיר 

 אכיפת חוקי עזר עירוניים 

  מענה לקריאות מוקד עירוני 

 מתן עזרה ראשונה 

 זמינות לעבודה במשמרות לרבות שישי שבת 

 במסגרת פעילות האגף ששתידרוספת וכל עבודה או פעילות נ 

 
 תנאי סף:
 השכלה:

  חובה -שנות לימוד 12בוגר. 
 ניסיון מקצועי:

  חובה –ומעלה  03שירות צבאי תקין רובאי. 

  יתרון -בוגר קורס/הכשרת חובשים 
 דרישות נוספות:

  חובה  -רישיון נהיגה 

  יתרון -רישיון קטנוע 
  ן.והעדר עבירות מי עבר פליליאישור על היעדר 

  יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה 

 .)יכולת לתקשר עם גורמי חוץ )משטרה, כיבוי אש, מד"א 
 

  כישורים אישיים
יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, עצמאות ואמינות ומהמנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, ערנות ודריכות, 

 לתנות כמו כן נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופע
 

 תקן אחד מאוייש ע"י מ"מ – 2: מס' תקנים
 .%100: יקף המשרהה

 : פקחתקן
 בדירוג המינהלי  8-5בדירוג המחר,  38-35 :אופן העסקה

 מנהל מח' ביטחון: כפיפות
 ביטחון ואכיפה: אגף

 
 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 
 קורות חיים 

 .תעודות המעידות על השכלה
 . נדרשתעסוקתי ניסיון אישורים על 

 המלצות
 צילום מתעודת זהות
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 מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל: 
hasharon.muni.il-enosh@hod  ים בימי )משרדי העירייה סגור 13:00בשעה  22/07/20ה'  עד ליום או במעטפה סגורה

 .7759729-09טלפון לבירורים שישי( 
 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא 
 תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

 
עמדים ע"י גורם מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המו

 מקצועי . 
 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
 
 
 

  על החתום,                                                                                                       
 

 אגף משאבי אנוש    
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