מועצה אזורית חוף אשקלון
מח' משאבי אנוש
א' ניסן תשפ"א
 14מרץ 2021

בס"ד

מכרז חיצוני מס' 06/21
למ.א חוף אשקלון דרוש/ה
פקח/ית רב תכליתי/ת עונתי/ת לחופי הים
א .תיאור התפקיד
בקרה ואכיפה של חוקי העזר במועצה בנושא העמדת רכב וחנייתו.וכן חופי ים בדגש על סופי שבוע.
.1
ביצוע הכוונת תנועה  ,כולל כניסות ויציאות מהחוף.
.2
שיפור איכות החיים של התושבים באמצעות אכיפה של מכלול חוקי העזר העירוניים ברשות המקומית
.3
ושמירה על הסדר הציבורי וכן ביצוע סיורים לפיקוח על החוף ,החנייה בחוף ותקינותה.
רישום דוחות חנייה וקנס והזנתם למחשב.
.4
דיווח על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם.
.5
העבודה במשמרות בדגש על עבודה בימי שישי שבת וחג.
.6
העבודה הנה עבודה עונתית ומתייחסת לעונת הרחצה בחוף הים ,תחילת העבודה ביום פתיחת עונת הרחצה
.7
(למעט הכשרות שתתבצענה קודם לכן) וסיומה עם סיום עונת הרחצה.
ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.
.8
ב .דרישות סף
בוגר  12שנות לימוד לפחות.
.1
בעל רישיון נהיגה בתוקף.
.2
אישור משטרת ישראל על היעדר רישום פלילי לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,תשמ"א.1981-
.3
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור ,תיפסל מועמדותו על הסף.
ג .כישורים נוספים
ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה.
.1
ניסיון בעבודת פיקוח – יתרון.
.2
מודעות גבוהה למתן שירות.
.3
העבודה כרוכה בניידות.
.4
יכולת לעבוד בשטח תחת לחץ.
.5
ה .תנאי ההעסקה
משרה זמנית -העבודה הנה עבודה עונתית ל  6-7חודשים ומתייחסת לעונת הרחצה בחופי הים ניצנים וזיקים.
המשרה מתאימה לסטודנטים.
המכרז מנוסח בלשון זכר ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
הצעות למכרז יש להגיש באתר המועצה על גבי טופס מועמדות למכרז  -מקוון ,בצרוף קורות חיים ותעודות.
הצעות תתקבלנה עד  ,21.03.21בשעה .14:00
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