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מכרז פנים/חוץ מס' 120/2017
אגף תב"ל – מחלקת בטיחות

דרוש/ה :מנהל/ת מדור בטיחות אש
תיאור התפקיד:
 טיפול במערך בטיחות אש.
 מעקב אחר תיקון וטיפול במפגעי/ליקויי בטיחות וכיבוי אש.
 כתיבת נהלים והנחיות בתחום בטיחות אש.
 פיקוח ובקרה על חברות שירות בתחום כיבוי אש.
 תחקור אירועים
 הכנת מצגות ודוחות.
 ניהול משימות ומעקב אחר ביצועם.
 ניהול משימות מחלקתיות.
 עבודה מול גורמי חוץ ומול המחלקות השונות.
 ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י מנהל המחלקה.
 כפיפות :מנהל המחלקה לבטיחות.
דרישות התפקיד :
תנאי סף:
 תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת
תארים אקדמאיים מחו"ל
או
השכלה תורנית*
או
הנדסאי /טכנאי מוסמך ( רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים )
יש לצרף דיפלומה ממוסד להשכלה המוכר בישראל.





עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  -ניסיון של שנתיים לפחות בתחומי הבטיחות השונים.
עבור הנדסאי רשום – ניסיון של  3שנים לפחות בתחומי הבטיחות השונים.
עבור טכנאי רשום – ניסיון של  4שנים לפחות בתחומי הבטיחות השונים.
רישיון נהיגה בתוקף.

כישורים ודרישות נוספות:
 הכרת המערכת העירונית –יתרון.
 יכולת עבודה בתנאי לחץ ובשעות עבודה מאומצות.
 תודעת שירות גבוהה ותקשורת בינאישית טובה.
 שליטה מלאה ביישומי מחשב ,שליטה באופיס.
 עברית ברמה גבוהה ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

 אסרטיביות ,דייקנות ,אחריות ,סדר וארגון .
 דיסקרטיות.
 העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א – . 2001

היקף משרה100% :
הדרגה 37-39 :דרוג :בהתאם להשכלת המועמד/ת

*

רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות ( לעניין תואר אקדמי מושלם ומוכר )
ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז :
תעודת סמיכות לרבנות ( "יורה יורה" ) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
א.
ב - .אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות לאחר גיל . 18
 מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

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 .21/09/2017
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

