
 

 
 19/01/2021תאריך:  
 303094: מספרנו 
 

 

 17/2021מס'  חוץ/מכרז פנים
 

 הרצליהפארק עירוני  -אגף תב"ל )תחזוקה, בטיחות, לוגיסטיקה( 
  

 עירוני הרצליה דרוש/ה: סגן/נית מנהלת פארק
 

 תחזוקת מערכות טכניות, להפארק, אחריות כוללת לתפעול שוטף ו כני שלטניהול המערך הלוגיסטי וה
 .מענה לוגיסטי ותחזוקתי, טיפוח וניקיון הפארק

 

 : מנהלת פארק עירוני הרצליהכפיפות
 

 תיאור התפקיד:

  המתקנים העומדים לרשות הציבוראחריות לתחזוקה, לשלמות, לתקינות, לנגישות ולבטיחות 

  פיקוח על עבודה שוטפת של קבלני תחזוקה, בינוי וספקי שירות בהתאם לתכניות העבודה ולתנאי מכרזים
 תוך עמידה בלוחות זמנים

 ,והקצאת משאבים לשם בחינה ודיווח לממונה, מציאת פתרונות איתור צרכים ובעיות בשטח 

 ונגישות עמידה בתקני בטיחות ל תוך דרישה ,פיקוח על מתקני משחק וכושר בכל רחבי הפארקבקרה ו 
 ע"פ תו תקן

 הממונה יתוףע ותקצובה בשלתחזוקת מנ תכנית שנתית הכנת 

 ובקרה מעקב ביצוע תוך, כניות תחזוקה בפועלליישום ת אחריות 

  חלטות, עריכת סקרי בטיחות ואחריות ליישום הבטיחות באירועים, כלליתונגישות אחריות על נושא בטיחות 

 עת הצורך ומעקב עד ב םמתן מענה לפניות, בקשות ותלונות תושבים, ניתובן לגורמים הרלוונטיי 
 להשלמת הטיפול

 לוגיסטי באירועים למענה אחריות 

 בניית הצעות מחיר ומכרזים 

 יב פנימיתבמערכת דרי -מילוי דוחות לממונה והגשתם במועד 

 לצד עבודת שטח תעבודה אדמיניסטרטיבי 

  עפ"י צורך -עבודה בשעות בלתי שגרתיות לרבות ימי שישי, שבת וחגים 

 מילוי מקום מנהלת הפארק בהיעדרה 

  הממונהביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש עפ"י הוראת  
 

 

 דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף:
 

 השכלה

 אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת  תואר אקדמי מושלם 
 תארים אקדמאיים מחו"ל

 או
 השכלה תורנית*

 או
  לחוק ההנדסאים 39הנדסאי/טכנאי רשום )רשום בפנקס ההנדסאים/טכנאים( בהתאם לסעיף  
 2012 -והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  



 

 
 המשך:תנאי סף, 

 
 תמקצועיוהכשרה ניסיון 

 קבלנים וספקי משנה בעבודה מול ניסיון 

  ידע טכני במגוון תחומי תחזוקה 

 תעודת בודק מתקני משחק 
 

 
 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון-תעודת רכז נגישות 

 מוכחים בעל כישורי ניהול 

 יכולת ניהול משא ומתן 

 ייצוגיות, סמכותיות, נשיאה באחריות, יוזמה 

  עבודה מול גורמי פנים בעירייהיכולת 

 יכולת תכנון, ארגון, בקרה ומעקב 

 תודעת שירות גבוהה ויכולת עבודה בצוותיחסי אנוש מעולים , 

 עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ 

  שליטה בתוכנותoffice יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ולמידת תוכנות חדשות , 

 ם ושעות בלתי שגרתיים בהתאם לצורךיכולת ונכונות לעבודה בימי 
 

  100% :היקף משרה
 

 בדרוג מינהלי או בדרוג מקביל 10-8 דרגה:
 
 

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

 .08/02/2021 עד 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  

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

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

 

 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.
 

 

 רב בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון           
 העירייה ראש          
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