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 08/21מס' חיצוני פנימי/ מכרז 
 למ.א חוף אשקלון דרוש/ה

 ותחבורה  היסעיםמחלקת  ת/ מנהל          
 

 100%            -היקף משרה   
 או חוזה אישי בהתאם לאישור משרד הפנים. 38-40דירוג המח"ר        -הדירוג והדרגה   
    :התפקידתיאור    

 השירות הניתן  ברשות המקומית וממשקיה לצורך התאמה מרבית של היסעים תכלול כל נושא ה                                
כולל אחריות לסידור העבודה    לצרכי תושבי הרשות המקומית. אחריות מלאה על מערך ההיסעיםוהמתוכנן                                 

 .  השבועי
 ף עם מנהלי בתי ספר, מחלקתניהול ואחריות על הסעות תלמידים כולל למשרד החינוך, קשר רצי                               

 וכיוצ"ב. דיווחים שוטפים למשרד החינוך במערכות המידע השונות .  חינוך                                 
 התפקיד:  עיקרי        

 
 ותכניות עבודה של מחלקת התחבורה.תכנון, ביצוע ובקרת תכניות תקציב  •
 ניהול, פיקוח, הנחייה והפעלת צוות העובדים של המחלקה. •
 מערך ההסעות של המועצה כולל שיבוץ נהגים וקבלנים.  ניהול •
 ניהול היערכות מערך התחבורה המועצתי לקראת ובעת חירום.  •
 ום אחריות המשרה. כל נושא אחר בתחומי עיסוק מחלקת התחבורה אשר המעסיק יחליט שהינו בתח •

 
 : דרישות התפקיד 

 
 שנים לפחות, 3ניסיון ניהולי של 

 ו/או 
 ניסיון בניהול/סדרנות בתחום התחבורה לפחות שנתיים.

  

   דרישות תפקיד מיוחדות       
 . officeהיכרות עם יישומי   :יישומי המחשב

 דרישות נוספות: 

   – רישום פלילי •
 ב לתקנות התעבורה. 15תחבורתיות, בהתאם לתקנה היעדר הרשעות פליליות או  

   -היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  
 2001  . 

                    יתרון לניסיון ניהולי והפעלת צוות עובדים. •
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  מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. •

 עבודה בחירום.  •

 מתן מענה לצרכי ההנהלה והעובדים. •

 מתן מענה לתושבים בעת הצורך. •

 ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.  •

 במסגרת העבודה.   ריבוי נסיעות ברחבי הרשות •

 . רבים ברשות ומחוצה להעבודה מול גורמים  •

 כישורים אישיים נדרשים: 

אמינות ומהימנות אישית, ייצוגיות, שירותיות, יכולת הובלה, יכולת קבלת החלטות, יכולת ניהול עובדים והנעתם, 
 יכולת עבודה בצוות, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות. 

 המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

, בצרוף קורות חיים ותעודות,  מקוון -טופס מועמדות למכרז הצעות למכרז יש להגיש באתר המועצה  על גבי  •
 .  14:00, בשעה   24.10.21הצעות תתקבלנה עד  

 הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו. •

 

 

 

                                                                 

 

 

 בברכה,
 גלית קקון

 מנהלת משאבי אנוש
 


