
 

 

 
 17/10/2021תאריך:  

 docx.314479: מספרנו 

 
 

  198/2021מס'  מכרז פנים/חוץ
 

 המחלקה לתרבות הדיור - (פני העיר )שיפור שפ"עאגף  מינהל התפעול,
 

 אחראי/ת נושא ועדי בתים: ה/דרוש
 

 מנהל המחלקה לתרבות הדיור כפיפות:
 

 תיאור התפקיד:

 וניהול הרכוש המשותף תארגון והדרכת נציגי ועדי בתים בנוגע לאחזק •

 ניהול אסיפות דיירים ורישום פרוטוקולים •

 גישור וטיפול בסכסוכים בין דיירים •

 עדכון אינדקס חברים •

 מודעות לתרבות דיור ואיכות הסביבה קיום פעולות הסברה להחדרת •

 בשבוע(אחת בשעות הערב, לפחות פעם  -עבודה משרדית בשילוב עבודת שטח )אסיפות דיירים  •

 ממונההביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות  •
 

 דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף:

 מתאימה()יש לצרף תעודות המעידות על השכלה שנות לימוד לפחות  12השכלה תיכונית מלאה,  •
 

 דרישות וכישורים נוספים:

 יתרון -תעודת בגרות מלאה  •

 יתרון -רקע וניסיון אדמיניסטרטיבי  •

 עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ •

 יכולת התמודדות במצבי לחץ ייצוגיות, סמכותיות, אסרטיביות, •

 office-הכרות עם תוכנות ה •

 יושרה, אמינות ומהימנות אישית •

 טובים, כושר עבודה בצוותיחסי אנוש  •

 נכונות ויכולת לעבוד בשעות בלתי שגרתיות •
 
 

  50% :היקף משרה
 גמישות בשעות(תיתכן , 13:30-18:00-, ימי ב' 11:00 )תחילת עבודה אחה"צ/העבודה מתבצעת בבקרים

 ערב אחד בשבוע לפחות
 

 
 בדירוג מינהלי או בדירוג מקביל 9-7 :דרגה

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים )תעודות 

 הרצליה,  22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹השכלה, אישורי העסקה
 .15/11/2021עד ליום  herzliya.muni.ilmichrazim@ ²או במייל 9529143-09בפקס 

 

 על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז.¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

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

 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.
 

 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            
 ש העירייהרא          
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