עיריית אום אל פחם
אגף משאבי אנוש ומזכירות
טל048285600 :
פקס6111175/04 :

بلدية ام الفحم
جناح الموارد البشرية والسكرتارية
هاتف 048285600
فاكس04/6111175 :

לפי תקנות ונהלי עיריות ,הגשת מועמדות לעובדי העירייה בלבד
ובעלי משרות קבועות באחוז משרה  25%לפחות

מכרז פנימי D 22/2022
מס' דיגטאלי 202
עיריית א.א.פחם מודיעה על הצורך למלא תפקיד עוזר מנהל אגף שפ"ע
אחוז משרה

100%

דירוג

מנהלי

ודרגה

8-10

היחידה

אגף שפ"ע

סוג המכרז

פנימי

תיאור התפקיד:

עזרה למנהל אגף שפ”ע בשטח בכל הקשור לפיקוח,
אכיפה ובקרה על העבודה השוטפת באגף וביישום
המדיניות בתחומים כלהלן:מדיניות הרשות הנוגעת
לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה ,פיקוח
,בקרה ואכיפה עירונית .מערך התברואה ברשות.
מערך הגינון וחזות הישוב .תחום איכות הסביבה,
פרויקטים בתחום הקהילה .פיקוח ובקרה על ביצוע
העבודה השוטפת באגף.
כל משימה /מטלה אחרת בתחום העיסוק ברחב.

דרישות סף לתפקיד :
השכלה:

 12שנות לימוד
ניסון מקצועי:
ארבע שנות ניסיון תעסוקתי בתחומים שיש להם
זיקה לתחום העיסוק באגף שפ”ע( .לרבות פיקוח
ואכיפה)
ניסיון ניהולי:
שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים
בכפיפות ישירה .
שפות :עברית ברמה גבוהה
יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות ה.OFFICE-.

תכונות אישיות :אמינות ומהימנות אישית,
יצירתיות וחדשנות ,יוזמה ומעוף ,קפדנות ודייקנות
בביצוע ,ערנות ודריכות ,הבנה ותפיסה ,כושר
למידה ,סדר וניקיון ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות
וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע”פ.
כישורים אישיים :כושר עבודה בצוות ,יכולת להנעת
עובדים ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח
ובקרה ,נשיאה באחריות ,יכולת ייצוג הרשות בפני
גורמים חיצוניים.
מצב תפקיד :התמודדות עם לחץ ושחיקה ,טיפול בו
זמנית במספר נושאים ,התמדה ,יכולת פתרון בעיות.
דרישות ייחודיות לתפקיד:

עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,ייצוג
הרשות בפורומים מקצועיים ,ידע בעבודה
עם תוכנות מחשוב  ,נסיעות מרובות ברחבי הרשות,
ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה

כפיפות ארגונית:

מנהל אגף שפ"ע

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים
כאחד.

הגשת מועמדות -באמצעות טופס דיגיטלי טופס מועמדות למשרה באתר העירייה
שכולל:
 .1כל התעודות הרשמיות שקשורות לתפקיד ,אישורים ממעסיקים שונים אודות
הניסיון.
.2

מסמכים רלוונטיים לתפקיד.

.3

קורות חיים  +אישורי העסקה והמלצות ממעסיקים קודמים.

.4

אישור משטרה על העדר תביעות מיניות.

על העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל , ,וזאת לא יאוחר
מיום 21.07.2022
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד הנקבע
 ,מועמדותם לא תיבדק והיא תפסל על הסף .רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי
הסף יענו .

בברכה
ראש העירייה
ד"ר סמיר מחאמיד

