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 ' טבת תשפ"אב

 
 באגף הביטחון והאכיפה לתפקיד פקח/ית חניה -  20/106מכרז 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:

 ח ואכיפת חוק עזר עירוני להוד השרון )העמדת רכב וחנייתו(, שמירה על הסדר הציבורי ובטיחות בדרכים.פיקו 

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

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

 עיר לפיקוח על החנייה ותקינותה.ביצוע סיורים ברחבי ה 

 .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   

 יכולת הליכה ממושכת ברגל לצורך ביצוע העבודה . 

 .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

 ה.רשות החניי תלמנהל –כפיפות 
 : פקח תקן

 . 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

 טופס פרטי מועמד )מאתר העירייה(
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דרך אתר עיריית הוד השרון, לשונית מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו 
 לא תתאפשר הגשה ידנית או בדוא"ל. –. (:0015)עד השעה   31/12/20 ה'  יוםלעד  דרושים ומכרזים, מכרזי כוח אדם 

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

 (בנוסח המכרז
ייצור עמך  אגף משאבי אנושים, ידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטבמי

 .להמשך התהליך קשר

 .ם, לא תענינההצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשי

 המכרז נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנה לגברים ונשים כאחד. 

 

 

 על החתום
 

 אגף משאבי אנוש
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