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 "ג כסלו תשפ"אכ

 שפ"ע פיקוח גינון ונוף עירוני באגףמדור מנהל/ת לתפקיד  20/101מס'  פומבימכרז 
 : תיאור התפקיד

 .ניהול פיקוח אחזקת גנים כולל פיקוח על תקן מתקני משחק במוסדות חינוך ובגינות משחקים 
   ."פיקוח והפעלת מערכות השקיה בשליטה מרחוק "אקווה 

 .פיקוח על קבלני אחזקת גנים 

 .ניהול צוות פקחי גינון ובקרה על פעילותם 

 .ידע  וניסיון בקריאת תכניות פיתוח 
 .פיקוח על עבודות פיתוח ובקרה על ביצוע 

 .פיקוח על עובדי מים והשקיה 
 .ביצוע מטלות נוספת עפ"י הנחיית הממונה 

 
 : תנאי סף
 השכלה:

 12  חובה -שנות לימוד 
 יתרון - ת נוף/תעודת הנדסאי. 

  יתרון. –תעודת בודק מוסמך לבדיקה חודשית למתקני משחק 
 

 ניסיון מקצועי:

  מתקני משחק/של שנתיים לפחות בפיקוח על קבלנים בתחום אחזקת גניםניסיון מעשי. 
 יתרון.- (ניסיון בהפעלת מערכות אקווה בשליטה מרחוק )בודק מז"חים 

  יתרון. –ניסיון מרשויות מקומיות 
 

 שות נוספות:דרי
  שליטה בתוכנותoffice 
 אמינות ומהיימנות 

 ייצוגיות ושירותיות 
  סדר וארגון 

  .יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה במשימות בלתי מתוכננות 

 ביצוע עבודה עפ"י נהלים והנחיות 
 

 ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
 

 .100%: היקף המשרה
  מנהל/ת מדור: תקן

 בדירוג טכנאים הנדסאים 39-37, בדירוג המינהלי 9-7בדירוג המחר,  39-37 :עסקהה ופןא
 מנהל מח' גנים ונוף: כפיפות

 שפ"ע: אגף
 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 
 קורות חיים 

 תעודות המעידות על השכלה 
 . )אישורי העסקה רישמיים( ניסיון נדרשאישורים המעידים על 

 המלצות
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 צילום מתעודת זהות
 טופס פרטי מועמד )מאתר העירייה(

 
 ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

 בדיקת עבר פלילי לגבי המועמדים שלפקודת העיריות תידר 170בהתאם לסעיף 
 

דרך אתר עיריית הוד השרון, לשונית מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו 
 לא תיתכן הגשה ידנית –. (:0015)עד השעה    20/12/24ה  יוםלעד  ומכרזים, מכרזי כוח אדם  דרושים

 
יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי )כפי שנדרש 

 בנוסח המכרז(
ייצור עמך  אגף משאבי אנושים, יהמסמכים הרלוונטדה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל במי

 .להמשך התהליך קשר

 .הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 לחץ כאן  מועמדות להגשת

 
 על החתום,                                                                                                                     

                                                                             
 אגף משאבי אנוש                              
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