תאריך:
מספרנו:

13/06/18
260163

הארכת מועד הגשת מועמדות
למכרז פנים/חוץ מס'  97/2018לתפקיד:
נהג/ת משאית מנוף

המועד להגשת מועמדות לתפקיד נהג/ת משאית מנוף במכרז שבנדון נדחה לתאריך
עד ליום .28/06/2018
אין שינוי בתיאור ובדרישות התפקיד.

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
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.
מו עמד 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.

תאריך:
מספרנו:

15/05/18
259006

מכרז פנים/חוץ מס' 97/2018
עיריית הרצליה  -אגף שאיפ"ה (שפור איכות פיקוח הסביבה)

דרוש/ה :נהג/ת משאית מנוף
תאור התפקיד:
 פינוי פסולת וגזם בהתאם להנחיות הממונים באמצעות משאית המנוף.
 עבודה בהתאם לתוכנית עבודה וצרכי השטח.
 טיפול ואחריות לתקינות המשאית העירונית בהתאם להנחיות הגורמים המקצועיים העירוניים.
 עבודה בשעות לא שגרתיות עפ"י הצורך.
 כפיפות :סגן מנהל אגף שאיפ"ה.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 10 שנות לימוד לפחות  -יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה.
 רישיון נהיגה בתוקף  -מעל  12טון.
 תעודת הסמכה בתוקף להפעלת עגורן/אתת דרגה ד'.2
 ניסיון עבודה מוכח של שנתיים לפחות בהפעלת עגורן במשאית להעמסה עצמית.
 3 שנות ניסיון לפחות בנהיגה על משאית  /רכב מעל  12טון.
כישורים ודרישות נוספות:
 בעל/ת מודעות שירותית גבוהה.
 יחסי אנוש טובים.
 נכונות ויכולת לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
היקף משרה100% :
דרגה  6-8 :בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל

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 .11/06/2018
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים 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

