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עיריית הרצליה
דרוש/ה:

מנהל/ת מדור לתנועה ובטיחות בדרכים

תיאור התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מרכז תחום תחבורה ברשות המקומית לרבות הכנת סדר יום ,זימון ישיבות והכנת פרוטוקולים ,וכן
מעקב אחר ביצוע החלטות.
ייעוץ והכנת חומר לישיבות ועדת תחבורה.
ריכוז פרויקטים תחבורתיים בליווי יועצי תחבורה.
ליווי וקידום פרויקטים תחבורתיים תוך תיאום עם משרד התחבורה וגורמים מקצועיים נוספים.
טיפול בפניות אזרחים בכל נושא תנועה וחנייה בעיר.
מרכז את נושא בקשות החנייה לנכים בעיר.
תיאום מול מחלקות התחזוקה והתשתיות בעיר בכל נושא התקנת תמרורים וסימוני כבישים
כגון :מעברי חצייה ,נתיבים" ,מעטפות" בכניסה לחנייה ,חניות נכים ,קווי עצירה וכו'.
ריכוז הכנת תוכנית עבודה שנתית מותאמת תקציב ויישומה .
אחראי על הגברת המודעות לבטיחות בדרכים על ידי ייזום וביצוע פעולות חינוך הסברה והדרכה
לכלל האוכלוסייה.
ניהול מעקב שוטף אחר התאונות דרכים ברשות ,דיווח לגורמים הרלוונטיים ,למידת המסקנות
בעקבותיהן ומתן מענה למוקדי סיכון על ידי פתרונות בטיחותיים.
תיאום והפעלת כל הגופים ,הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולים לסייע
לקידום הבטיחות.
מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
התפקיד משלב עבודת שטח ויציאה לסיורים.

דרישות התפקיד :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל בתחום מדעי החברה והרוח או בתחום
המקצועי.
יכולת ייזום והנעת תהליכים בראייה מערכתית.
כושר התבטאות ויכולות ניסוח בכתב ובעל-פה בעברית ובאנגלית.
ניסיון בתחומים הרלוונטיים  -יתרון.
שליטה מלאה ביישומי מחשב כגון  EXCELו.WORD -
יכולת עבודה בצוות ובתנאי לחץ.
תודעת שירות ותקשורת בינאישית טובה.
אסרטיביות ,אחריות ,סדר וארגון.
בעל/ת רשיון נהיגה+רכב.

היקף משרה:

100%

דרגה 37-39 :בדרוג המח"ר
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .10/04/2015
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה

