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 עיריית הרצליה
 

 מחלקת חשמל ומאור רחובות - (אגף תב"ל )תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
 
 

 דרוש/ה: ממלא/ת מקום חשמלאי/ת 
 

 התפקיד:תיאור 

 עבודות חשמל במחלקת חשמל ומאור רחובות 

 טיפול בתקלות תאורה 

 טיפול במפגעים בעמודי תאורה וכבלי חשמל קרועים 

 ממשקי עבודה מול המוקד העירוני, חברת חשמל ותושבי העיר 

 גם בימים ושעות בלתי שגרתיים עפ"י הצורך, הגעה לטיפול בתקלה תוך  העבודה מבוצעת 
 ההודעהזמן קצר מקבלת 

 :מנהל מחלקת חשמל ומאור רחובות כפיפות 
 
 

 :דרישות התפקיד
 

 תנאי סף:

  מטעם משרד העבודה והרווחה -תעודת חשמלאי מוסמך לפחות 

 עוזר חשמלאי לפחות  –בתוקף  רישיון 

 רישיון נהיגה בתוקף 

  ,אישור הדרכת בטיחות עבודה בגובה בתוקף בתחומים הבאים: למבוא, עבודה מעל סולמות 
 מות הרמה מתרוממות, סל הרמה, גגותב
  או 

 התחייבות לעבור הדרכה זו ולסיימה בהצלחה

  העובד יידרש להציג אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה 
 . 2001 –של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  
 

 
 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון -רת רחוב ניסיון מוכח בעבודות חשמל ותאו 

  יתרון -טון  15רישיון נהיגה על משאית עד 

 מוכוונות שירותית גבוהה 

 יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות 

 אמינות ומהימנות 

 נכונות וזמינות לעבוד בימים ושעות בלתי שגרתיים עפ"י צורך 
 

 
 
 



 

 
 
 

  100% :היקף משרה
 

 :/תורישיון המועמד שכלתבהתאם לה: דרגה
  

 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל 4-6 עוזר חשמלאי
 

 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל 5-7 חשמלאי מעשי
 

 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל 6-8 חשמלאי מוסמך
 

 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל 6-9 חשמלאי ראשי
  
 
 

 התקן ובמעבר מכרז פומבי  בפניות*** המשך העסקה מותנה 

 
 

 michrazim@herzliya.muni.il: למייל והמלצות העביר קורות חיים בצירוף תעודותל יש

 
 לא תיענינה. הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים

 
 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.

 

 הנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך מועמד ש
 וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך

 
 
 


