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 "א תמוז תש"פכ

 חירום באגף הביטחון והאכיפה מחלקתמנהל/ת לתפקיד  -  20/35מכרז פומבי מס'  
 

 :תחומי אחריות
 ביצוע מדיניות הרשות בתחום שירותי החירום בהתאם להנחיות הממונה. 

  ועדת המל"ח של הרשותריכוז ניהול ותפעול. 
  ת ברשות המקומית, לרבות ממוני הג"א בכלל מתקני הרשותמערך ההתגוננות האזרחיריכוז ותפעול. 

 )הכנת הרשות המקומית לשעת חירום )נהלים, כ"א, הכשרה ותרגול. 
  עבודה ואפיון צרכי חירום ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית תכוניותהכנת. 

 כי הכנה והפעלה של מער לרבות סיוע לממונה בתפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום וניהול אירועי חירום
 .השליטה והדיווח

 טיפול ותחזוקת מחסני חירום והציוד לחירום ולביטחון. 

 אחריות על טיפול במקלטים הציבוריים ובמוסדות חינוך. 
 .אחריות על טיפול ותפעול מרכז ההפעלה על כל מערכותיו 

  ר, מ"י, כב"ה, מד"א וכו'(.)פקע םהרלוונטייייצוג הרשות בענייני חירום ותיאום פעולות מול הגורמים" 
  מנהלת היחידה למשאבי קהילה והתנדבותמתאם את פעילות החירום מול גופי המתנדבים בעיר עם. 
 .מרכז את תחום גילוי וכיבוי אש ברשות, במבני העירייה ובמוסדות החינוך 

 .כל מטלה נוספת שתוטל ע"י מנהל האגף 
 

 תנאי סף:
 השכלה:

 המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד
 .תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 או 
 .2012-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 

 או 
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. בעל תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"(

 או 
ומעבר שלוש בחינות  18ל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל בע

בדיני שבת ודיני שתיים משלוש הבחינות יהיו )לישראל לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית 
 תר(.איסור והי
 :הכשרות מיוחדות

 יתרון משמעותי. – ציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום ובטחון אחרבוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס ק 
 

 ניסיון מקצועי:
  חרוםעבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום ה. 
  חירוםעבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום ה. 

  החירוםנות ניסיון בתחום עבור טכנאי רשום: שש ש. 
 

 :דרישות נוספות

  חובה –נהיגה רישיון  

  ושליטה במערכות ממוחשבות.ידע 

 חובה   -עברית ברמה טובה מאוד 

  בשעות בלתי שגרתיותנכונות לעבודה. 
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  כישורים אישיים

ת ומהמנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, ערנות ודריכות, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום אמינו
 , יחסי אנוש טובים ועמידה בלחץ ושחיקהופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות

 
 משרה 100% -היקף המשרה

 כיפהלמנהל אגף ביטחון וא –כפיפות 
 מנהל מחלקה: תקן

  בכפוף לאישור משרד הפנים –משכר מנכ"ל 30-40%, חוזה אישי 41-39, מח"ר 11-9מינהלי : דירוג דרגה
 

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

 
 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 

 חיים קורות 
 תעודות המעידות על השכלה 

 אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים לצורך אישור ניסיון מקצועי
 רישיון נהיגה

 המלצות
 טופס פרטי מועמד )מאתר העירייה(

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

.ilihasharon.mun-enosh@hod  קומת ב', 28סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, בן גמלא  או במעטפה ,
 וסגורים בימי שישי 15:30משרדי העירייה פתוחים כל יום עד השעה  13:00עד השעה  .200730.  יום ה' עד

ם מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גור
 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.

 
  המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

                                                                                                                      
 

 על החתום,                                                      
                

 אגף משאבי אנוש                             
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