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 ' שבט תשפ"או

 
 באגף הביטחון והאכיפה ת למערך סיירת הביטחון העירוני"/לתפקיד "סייר 21/20מכרז 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 ששתידרוכל עבודה או פעילות נוספת 

 
 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 
  והעדר עבירות מין. פליליעבר אישור 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, 

 שיאה באחריות, מרץ ופעלתנות כמו כן נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונ
 
 .%100: יקף המשרהה

 : פקחתקן
 בדירוג המינהלי  8-5ר, "בדירוג המח 38-35 :אופן העסקה

 מנהל מח' ביטחון: כפיפות
 ביטחון ואכיפה: אגף

 
 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 
 קורות חיים 

 .תעודות המעידות על השכלה
 ומעלה 03רובאי  –אישור על שירות צבאי 

 רישיון נהיגה
 המלצות

 צילום מתעודת זהות
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דרך אתר עיריית הוד השרון, לשונית מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו 
 תיתכן הגשה ידנית או בדוא"ללא  –. (:0015)עד השעה   04/02/2021ה'  יוםלעד  דרושים ומכרזים, מכרזי כוח אדם 

 
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, ידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטבמי

 .ליךלהמשך התה קשר

 .הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה

 
 

  על החתום,                                                                                                       
 

 אגף משאבי אנוש    
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