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מכרז פנים/חוץ מס' 142/2018
עיריית הרצליה  -אגף תב"ל ( תחזוקה ,בטיחות ולוגיסטיקה)

דרוש/ה :מנהל/ת מחלקת רכב ובטיחות בדרכים
תיאור התפקיד:
 אחריות כוללת על ניהול צי הרכבים העירוניים הכולל :טרקטורים ,משאיות ,אופנועי ים,
אופנועים ונגררים ,טנדרים ורכבים פרטיים.
 ניהול משרד הרכב לצורך מעקב אחר ביצוע רישוי לרכבים.
 פיקוח על ביצוע תיקונים וטיפולי רכב במוסכים.
 טיפולים ותיקונים שוטפים לרכבים ומעקב אחר טיב העבודות במוסכים.
 ניהול משא ומתן עם מוסכים וספקים חיצוניים.
 בקרה ופיקוח על ביצוע טיפולים ברכבים במוסכים חיצוניים.
 ביצוע ביקורות בטיחות שוטפות לרכבים העירוניים ולאוטובוסים המסיעים תלמידי בתי ספר.
 הפקת דוחות  -ניתוח נתונים.
 בקרה על קצין הבטיחות בתעבורה.
 ביצוע השתלמויות נהיגה מונעת לנהגים העירוניים.
 ניהול ופיקוח על תחנת דלק עירונית.
 מעקב ובקרה על חשבוניות ממוסכים וספקי חוץ.
 עבודה על פי נהלי העירייה.
 ניהול תקציב.
 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה וניהול צוות העובדים בה.
 כפיפות :מנהל אגף תב"ל.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
השכלה:
 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 או טכנאי רשום ( רישום בפנקס ההנדסאים/טכנאים) ,בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012-

ניסיון:
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית -ניסיון מוכח של  4שנים לפחות בניהול צי רכב גדול
(מעל  50כלי רכב).
 עבור הנדסאי רשום  -ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בניהול צי רכב גדול ( מעל  50כלי רכב).
 עבור טכנאי רשום  -ניסיון מוכח של  6שנים לפחות בניהול צי רכב גדול ( מעל  50כלי רכב).




ניסיון בניהול תקציב.
ניסיון מוכח בניהול עובדים.
ידע וניסיון בתחום מכונאות וחשמל רכב.

רישיונות:
 רישיון נהיגה בתוקף לרכב משא מעל  12טון  -חובה.
בעל רישיון מוביל  -יתרון
כישורים ודרישות נוספות:
 ניסיון עבודה בסביבה ממוחשבת ,היכרות עם תוכנות ה.Office -
 הכרת תכנת ניהול ציי רכב.
 עברית ברמה גבוהה ,כושר הבעה בעל פה ובכתב.
 תקשורת בין אישית גבוהה ,יוזמה ויצירתיות.
 תודעת שירות גבוהה ויכולת לקיים יחסי אנוש ועבודה תקינים.
 כושר ניהול משא ומתן.
 יכולת עבודה תחת לחץ.
 ייצוגיות ,אדיבות ,סדר וארגון ,יכולת הובלה.
 יכולת ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
היקף משרה100% :
דרגה 39-41 :בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד

*

רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות ( לעניין השכלה תורנית)
ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז :
א .תעודת סמיכות לרבנות ( "יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
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 הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות
לאגף משאבי אנוש ,רח' בן גוריון  22הרצליה פקס michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
עד ליום .20/08/2018
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
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

