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 עיריית הרצליה
 

 מינהל תפעול
 כבישים תחזוקת מחלקת  -אגף דרכים ובקרת תנועה 

 
 

 במחלקת תחזוקת כבישיםעובד/ת אחזקה דרוש/ה: 
 

 מיידיאיוש 
 

 
 תיאור התפקיד:

 , תמרורים, ניקוז וכל המשתמע מכךכבישים, מדרכות -טיפול במפגעים ברחבי העיר  •

 ונהליביצוע צביעה ברחבי העיר בהתאם להנחיות המשטרה  -סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר  •

 הבטיחות הנדרשים

 מרורים וגדרות בטיחות ברחבי העירהתקנת ותחזוקת ת •

 וטיפול במפגעים ברחבי העיראיתור סיור,  •

 תחזוקת מערכת הניקוז העירונית •

 קה שוטפת של הכלים והציוד במחלקהתחזו •

 ובתנאי שטח עבודה הכרוכה במאמץ פיזי •

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישת ממונה •

 מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה ו/או מי מטעמו כפיפות: •
 

 
 דרישות התפקיד:

 

  תנאי סף:

 רישיון נהיגה בתוקף  •
 

 

 כישורים ודרישות נוספות:
 יתרון -שנות לימוד ומעלה  12מלאה,  השכלה תיכונית •

 יתרון - office-היכרות עם תוכנת ה •

 יכולת ביצוע עבודות הדורשות מאמץ פיזי ובתנאי שטח •

 תודעת שירות גבוהה, אדיבות ותקשורת בין אישית •

 עברית ברמה טובה •

 לחץיכולת עבודה בתנאי  •

 יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות •

 ימים ושעות לא שגרתיים בהתאם לצורךיכולת ונכונות לעבודה ב •

 
 100% :היקף משרה

 איוש מיידי
 

 בדרוג מנהלי או בדרוג מקביל 7-5 דרגה:



 

 
 

 לאגף משאבי אנוש,  ,להוכחת עמידה בתנאי הסף אסמכתאות נדרשותיש להעביר קורות חיים בצירוף 
  michrazim@herzliya.muni.il ¹או במייל 9529143-09בפקס  הרצליה, 22רח' בן גוריון 

 

 יש לדאוג במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה, -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ¹

 אחר(. emailופיות )פקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חל
 

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

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי 
 הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. הרשות המקומית, אם המועמד

 

 תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת.
 

 

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה
 

 או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר 

 וקליטתו לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
 

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