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מכרז פנים/חוץ מס' 62/2019
אגף ביטחון ,פיקוח וסדר ציבורי  -מחלקת רישוי עסקים

דרוש/ה :מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים
תיאור התפקיד:
הפעלת חוק רישוי עסקים תשכ"ח  1968 -ברשות המקומית ,על כלל תיקוניו ,בהתאם לתנאים ,לתקנות ולחוקי
עזר עירוניים.
 אחריות לניהול מערך רישוי העסקים ,תוך תאום הפיקוח והאכיפה מול מנהל מחלקת הפיקוח העירוני
 אחריות על התברואנים ועבודת הפיקוח והבקרה שלהם
 ניהול הליך קבלת רישיון עסק  -לרבות מתן הנחיות למגישי הבקשות ,קבלה וטיפול בבקשות ובהנפקת
אישורים ורישיונות
 גיבוש המלצות להגשת כתבי אישום ו/או הוצאת צווי סגירה ,בהתאם למדיניות ראש העירייה ,מנכ"ל
העירייה ומנהל האגף
 אחריות לביקורת העסקים וטיפול בבעלי עסקים החורגים מתנאי הרישוי ,בתיאום עם התביעה העירונית
 פיקוח על פעילות העסקים  -הכנת תכנית עבודה שבועית לתברואנים ,גיבוש הסדרי דיווח עם גורמי פנים
וחוץ רלוונטיים ,ביצוע סיורים עפ"י צורך ,פיקוח על עמידה בתנאי רישיון העסק ,הכנת דו"ח שנתי על מצב
רישוי העסקים בשיתוף גזבר הרשות והגשתו למשרד הפנים ועוד
 הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים
 אחריות לניהול והסדרת הליך רישוי השילוט והפרסום בתחומי הרשות המקומית ,לרבות הסדרת
הדבקת מודעות על גבי לוחות המודעות העירוניים
 תכנון ויישום תכניות הדרכה ,מתן הנחיות מקצועיות ועדכון עובדי המחלקה על חוקים ותקנות בנושאים
שבתחום אחריותו וכן את גורמי האכיפה האחרים באגף
 טיפול בתלונות המתקבלות במוקד בנושאים שבתחומי אחריותו ,כולל מתן תשובה לפונים
והתמודדות מול עסקים
 ניהול והנחיית עובדי המחלקה
 כפיפות :מנהל אגף ביטחון ,פיקוח וסדר ציבורי
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-
תואר אקדמי/הנדסאי/טכנאי בתחומים הבאים :הנדסה ,אדריכלות ,מינהל ציבורי ,תכנון ערים,
איכות הסביבה ,משפטים -יתרון

ניסיון מקצועי
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  -ניסיון מקצועי של  4שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים
הבאים :לוגיסטיקה ,איכות הסביבה ,פיקוח תיאום ובקרה ,תברואה ,פיתוח תשתיות ,תכנון עירוני,
תעסוקה ,פיתוח עסקי ,פיתוח כלכלי
 עבור הנדסאי רשום  -ניסיון מקצועי של  5שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים כאמור
 עבור טכנאי רשום  -ניסיון מקצועי של  6שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים כאמור

ניסיון ניהולי
 ניסיון של למעלה משנתיים בניהול  5עובדים לפחות בכפיפות ישירה
אישורי ורישיונות
 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון
 רישיון נהיגה בתוקף
הכשרות
 המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים ,לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו,
עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור ,ככל שמועסק בחוזה אישי

כישורים ודרישות נוספות:
 ניסיון בתחומי התכנון והבנייה ו/או עריכת דין  -יתרון
 רישיון ישראלי בר תוקף לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין  -יתרון
 סיום קורס תברואן  -יתרון
 היכרות עם תחום השלטון המקומי  -יתרון
 ידע בקריאת תכניות בנין ותכניות סניטריות לרישוי עסקים  -יתרון
 אסרטיביות ,ייצוגיות ושירותיות
 אמינות ומהימנות אישית ,סמכותיות ונשיאה באחריות
 יכולת עבודה עצמאית ויוזמה אישית ,יכולת קבלת החלטות כולל תחת לחץ
 חריצות ,קפדנות ודיוק בביצוע
 עברית ברמה גבוהה ,כושר הבעה בעל פה ובכתב ,שליטה בשפה האנגלית
 תקשורת ויחסי אנוש טובים
 היכרות עם תוכנות OFFICE
 יכולת ונכונות לעבודה בשעות בלתי 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 לישראלשתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש,
רח' בן גוריון  22הרצליה ,בפקס  09-9529143או במייל michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום .18/04/2019
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 או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה

