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 280786: מספרנו
 

 
 

  177/2019מכרז פנים/חוץ מס' 
 

  מחלקת גנים ונוף -שיפור איכות ופיתוח הסביבה( ) אגף שאיפ"ה

 דרוש/ה: מזכיר/ת מחלקת גנים ונוף 
 

 :תיאור התפקיד

  עבור מנהלת וצוות המחלקהניהול יומן וקביעת פגישות 

 ,ניתוב שיחות לגורמים הרלוונטיים מענה טלפוני 

  ,מכים, תיוק כללי וטיפול בארכיוןהדפסת מסטיפול בדואר נכנס ויוצא 

 גישות ודיונים ורישום פרוטוקוליםהשתתפות בפ 

 ,וסגירת הפניהעקב ביצוע, עדכון התושבים ניתובן לטיפול, מ טיפול בפניות תושבים 

  לקבלת טיפול בניירת עד , למחלקהטיפול באישורי כריתה והעתקת עצים מול קק"ל והגורמים הפונים
 סגירת הבקשהאישור כריתה ו

 עפ"י צורךקלדת פורמט מכרזים שונים מעת לעת ה 

 מות נוספות בהתאם להנחיות הממונהביצוע משי 

 מנהלת המחלקה ו/או מי מטעמה :כפיפות 
 

 דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף: 
  ,יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה  -שנות לימוד לפחות  12השכלה תיכונית מלאה 

 מוכח בתפקיד מזכירותי / אדמיניסטרטיבי ניסיון מקצועי 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 ידיעת השפה העברית על בוריה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ 

 שליטה ביישומי מחשב ותוכנת אופיס 

  יתרון -ידע בתוכנת אוטומציה 

 יכולת עבודה במצבי לחץ 

 ת, אדיבות ומודעות שירותית גבוההייצוגיו 

  מיומנויות חדשותקליטה מהירה של 

 יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות 

  בשעות גמישות בעת הצורך לעבודהנכונות 
 

 100% היקף משרה:
 

 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל 8-6 :דרגה
 

 **המשרה מאוישת ע"י עובדת עירייה במילוי מקום
 
 



 

 
 
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.il או במייל** 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

  .22/10/2019עד ליום 
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -**בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  

 
 רשים לא תיענינה.הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נד

 
 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.

 
 

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

 רב בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון           
 ראש העירייה           
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