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 עיריית הרצליה 
 

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

 

 דרוש/ה: חשמלאי/ת מוסמך/ת  / ראשי/ת 
 

 מנהל מחלקת חשמל ומאור רחובות  :כפיפות
 

 : אור התפקידית

 ותרחוב מאורחשמל ו עבודות חשמל במחלקת •

 טיפול בתקלות תאורה •

 בעמודי תאורה וכבלי חשמל קרועים  מפגעיםטיפול ב •

 העירוני, חברת חשמל ותושבי העיר  עבודה מול המוקד יממשק •

הצורך, הגעה לטיפול בתקלה תוך זמן קצר ת  גם בימים ושעות בלתי שגרתיים עפ"י העבודה מבוצע •
 מקבלת ההודעה 

 
 : דרישות התפקיד

 

 תנאי סף: 

 בתוקף  -ראשי לפחות /רישיון חשמלאי מוסמך •

 רישיון נהיגה בתוקף  •

 , אישור הדרכת בטיחות עבודה בגובה בתוקף בתחומים הבאים: למבוא, עבודה מעל סולמות •
 ות הרמה מתרוממות, סל הרמה, גגותבמ

  או 
 בות לעבור הדרכה זו ולסיימה בהצלחההתחיי

  אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין חובת הצגת •
   2001 –במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות: 

 יתרון   -ניסיון מוכח בעבודות חשמל ותאורת רחוב  •

 יתרון    -ון ט  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%  :ה משר היקף
 

 : דרגה
 )בהתאם להשכלת המועמד/ת(  בדירוג מנהלי או בדרוג מקביל  6-8  :עבור חשמלאי מוסמך

 )בהתאם להשכלת המועמד/ת(  בדירוג מנהלי או בדרוג מקביל 6-9 עבור חשמלאי ראשי:
 
 

 **המשך העסקה מותנה בעמידה במכרז פומבי



 

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

 הרצליה,   22מסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון , אישורי העסקה ו השכלה
    michrazim@herzliya.muni.il ¹או במייל 9529143-09בפקס 

 

 

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

 אחר(.    emailיש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ) בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון   
 

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

 
מיוצגת כנדרש בקרב עובדי  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה 

 הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 
 

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

 

 עבודה.מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה ל
 

 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. 

 
 על המועמד לפרט בדבר נושאים העלולים להעמידו בניגוד עניינים

 
 

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