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מכרז פנים/חוץ מס' 125/2017
אגף תב"ל – תחזוקה ,בטיחות ולוגיסטיקה

דרוש/ה :ממונה מרכז ההדרכה לאופניים
תיאור התפקיד:
תפעול המערך הלוגיסטי והאדמיניסטרטיבי של מרכז ההדרכה.
 מעקב אחר תכנית ההדרכה  ,אחריות לשיבוץ ותיאום מועדי הגעת התלמידים.
 קליטת התלמידים והכנסתם למתחם.
 בקרה ומעקב אחר תקנות חדשות בתחום האופניים ויישומן.
 מילוי מקום המדריכים בעת הצורך ( בכפוף לקבלת ההכשרה הנדרשת ).
 הכנת הציוד לצורכי ההדרכה באופן שוטף ויומיומי.
 אחריות על פתיחת וסגירת מרכז ההדרכה.
 שמירה על תחזוקה נאותה ,סדר וארגון של המרכז והציוד בו ( אופניים ,כיתות וכיוצ"ב).
 בקרה על ניקיון מרכז ההדרכה.
 אחריות לאספקה ואחסון ציוד מתכלה ובלתי מתכלה למטרות תחזוקה ,הצטיידות ופעילות שוטפת.
 העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי ,התנהלות מול זוכה מכרז האופניים
בנושא תחזוקה שוטפת.
 התרעה לגבי ליקויים ותקלות בטיחותיות ,מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר הטיפול מול
הגורמים המקצועיים.
 עבודה אל מול ספקים שונים ונותני שירות.
 עבודה אל מול אגף החינוך ,מנהלי בתי הספר ואגפים נוספים בעירייה.
 ממשקי עבודה אל מול משטרת ישראל ,עמותת אור ירוק ,הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
 העבודה כרוכה במאמץ פיזי וכוללת עבודה בשטח פתוח.
 דיווחים שוטפים לממונה.
 כפיפות :מנהלת פארק הרצליה.

דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 תעודת בגרות מלאה לפחות – חובה.
תואר אקדמי (עדיפות לתחום החינוך) -יתרון
כישורים ודרישות נוספות:
 גישה לילדים ונוער ,יכולת הדרכה.
 כושר יוזמה ויצירתיות.
 כושר תכנון ,ארגון ,תיאום ,פיקוח ובקרה.
 עברית ברמה גבוהה ,כושר הבעה בכתב ובע"פ.
 יכולת ניהול משרד.
 יכולת הפעלת מערכות ממוחשבות ,ידע ביישומי .office







יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות.
סמכותיות ,אחריות ,אמינות ומהימנות אישית.
רישיון נהיגה בתוקף  -יתרון.
תודעת שירות גבוהה.
העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א – . 2001

היקף המשרה100% :
 6ימי עבודה בשבוע
הדרגה 6-8 :בדירוג מנהלי או בדרוג מקביל

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

