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פנים/חוץ מ
מכרז פ
רכת הספריוות
פורט  -מער
בות נוער וספ
אגף תרב
ת
כניים במערככת הספריות
דרוש/ה  :אחראי/ת ללשרותים טכ
תפקיד:
תיאור הת
במערכת הספריות הרצלליה בנושאים:
תים טכניים ב
אחריות ללמדור שירות
 .1אחריות וניהול צווות המדור.
רכת הספריות
אשית ובמער
בספריה הרא
פקד המדור ב
התחומים עליהם מופ
ם
 .2אחריות לתפעול כל
ת:
• נניהול תקציב י רכש עירוני ומשרד התרבות.
בכל השפות.
הספרות ל
של כל סוגי ה
רכש בפועל ש
אחריות למד יניות רכש ור
• א
קשר עם מו"ללים וספקים בכל אמצעי התקשורת ככולל יציאה ללפגישות וביצצוע רכש מחווץ לספריה.
• ק
סית(.
ת ,אנגלית ,צצרפתית ,רוס
פועל )עברית
אחריות למד יניות הקטלוג ולקטלוג בפ
• א
פריה.
• נניהול ותפעולל קטלוג הספ
ת זרות.
קטלוג בשפות
• ק
קשר עם חבררת התוכנה.
• ק
צורך הספריה.
עבודה מול קקהל לפי ך
• ע
התפקיד:
דרישות ה

•

•
•
•
•
•

ת ו/או מידענוות
אי מושלם ומוכר ע"י המל"ג בספרנות
תואר אקדמא
ת
או
א
מורשה מאחדד ממוסדות
תעודת ספרן ו/או מידען מ
לם ומוכר ע"י המל"ג  +ת
אי אחר מושל
תואר אקדמא
ת
מוכרים בתחום.
ההשכלה המ
ה
ה
שנים
ניסיון של  3ש
בעבודה בספריה.
יככולת ניהול עעובדים.
יח
חסי אנוש מצצוינים.
ת :עברית על בוריה ,אנגגלית ברמה גגבוהה.
דיעת השפות
יד
ספריות.
כישורי מחשבב והכרת תוככנה אחת לפחות לניהול ס

תנאי עבוודה:
ע.
חמישה ימי עעבודה בשבוע
• ח
מים בשבוע א
מרות 3-פעמ
עבודה במשמ
• ע
אחה"צ/ערב
יום שישי.
או  2פעמים בבשבוע אחה"צ/ערב +ם
א

שרה 880% :
היקף מש
להשכלת המועמד/ת.
ת
אם
הדרוג  :ייקבע בהתא
לאגף משאבי אננוש,
ף
בת לשליחת מכתב
מלצות וכתוב
תעודות ,המ
חיים בצרוף ת
ביר קורות ח
יש להעב
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רח' סוקוולוב  11הרצצליה פקס 3
המכרז או הצצעות שלהן ללא תצורפנה תעודות לא תענינה.
שאינן עונות עעל דרישות ה
הצעות ש
ר.
רייה אחר או נבחר ציבור
של עובד עיר
בדרגה ראשונה ש
ה
שפחה
הנו קרוב מש
בל עובד שה
לא יתקב
הכוונה גם לללשון נקבה וללהיפך.
מקום בו נאמר בבלשון זכר ,ה
ם
בכל

בכבוד רב,
משה פדלוון
ראש העירייה

