תאריך:
מספרנו:

05/06/17
242295

הארכת מועד הגשת מועמדות
למכרז פנים/חוץ מס'  71/2017לתפקיד:
מצילי  -ים

המועד להגשת מועמדות לתפקיד מצילי  -ים במכרז שבנדון נדחה לתאריך עד ליום .19/06/2017
אין שינוי בתיאור ובדרישות התפקיד.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' בן גוריון  22הרצליה פקס . michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

תאריך:
מספרנו:

מכרז פנים/חוץ מס' 71/2017
אגף שאיפ"ה  -רשות החופים

דרושים :מצילי  -ים
תיאור התפקיד:
הצלת חיי אדם ושמירה על הסדר במקום רחצה מוכרז המצוי תחת אחריות הרשות המקומית.
• השגחה על המתרחצים והשלטת סדר במקומות רחצה מוכרזים.
• הצלת מתרחצים והגשת עזרה ראשונה.
• איתור ליקויים ומפגעים בטיחותיים ודיווח לממונים.
• שמירה על תקינות סוכת ההצלה וציוד ההצלה.
• עבודה בחוץ בתנאים פיזיים קשים.
• עבודה הכרוכה במאמץ פיזי ובסיכון פיזי.
• שעות עבודה מרובות ועבודה תחת לחץ בעונת הרחצה.
• עבודה עם קהל רב ומגוון ,הכולל ילדים.
• כפיפות  :למנהל תחנת הצלה ולמציל הראשי.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
• תעודת "מציל מוסמך" מטעם משרד התמ"ת ( תעודת מציל ים סוג  1ומעלה ).
• תעודת השתלמות בנושא עזרה ראשונה למצילים.
כישורים ודרישות נוספות:
• עברית ברמה סבירה.
• נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
• ערנות ודריכות.
• כושר גופני גבוה.
היקפי משרות  100% :למשרה
דרוג 7-9 :בדרוג מינהלי

14/05/17
241306

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
בן גוריון  22הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום . 04/06/2017
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך
וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב

משה פדלון
ראש העירייה

