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 לעיריית נשר דרוש/ה 
 אגף שפע ת /עובד 

 
 )מחלקת תחזוקה/ תברואה/ חשמל/ חזות העיר(  ת אגף שפ"ע/עובדתיאור התפקיד: 

 100% היקף משרה: יקבע לפי סיווג מקצועידרגות: מתח  מנהלי  דירוג:  ומנהל מחלקה ישיר אגף שפענהל מכפיפות ארגונית: 
 

 :תיאור התפקיד
ביצוע עבודות תחזוקה בתשתיות הרשות המקומית לרבות תחזוקת מבנים ) כגון צביעת מבנים, דרכים, כבישים ומדרכות, תאורת רחוב   •

 ותמרורים (. 

 אספקה והתקנה של ציוד במבנים ציבוריים לרבות אחזקת המבנים.  •

 דחיפותן ועפ"י הנחיית הממונה.תיקון תקלות וליקויים על פי מידות  •

 ביצוע עבודות הכנה לאירועים עפ"י הנחיית הממונה. •

 ביצוע עבודות ניקיון רחובות העיר. •

 אחריות לביצוע עבודות פינוי פסולת שוטפות בתחומי הרשות המקומית.  •

 אחראי על איסוף פינוי אשפה, גזם ומחזור   •

 פגעים תברואתיים ופסולת מפוזרת לצורך איסופה.עריכת סיורים שוטפים ברחובות העיר לצורך איתור מ •

 אחראי לביצוע משימות שוטפות ודיווחי המוקד. •

 ביצוע פיקוח שוטף בתחומי העיר נשר בהתאם לחוקי העזר העירוניים.  •

 . ום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י הממונהחכל משימה נוספת בת •

 
 : דרישות התפקיד 

 רישיון נהיגה בתוקף  •

 יתרון.   –שנות לימוד ומעלה  12 •

 יתרון.   –ניסיון באחזקת מבנים  •

 משימות הדורשות מאמץ פיזי.   •

 עבודה בשעות לא שגרתיות.  •
 

 
 כישורים אישיים:

 אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש מעולים, יכולת ארגון ותכנון, יכולת התקשרות, יכולת עמידה בלחץ ועומס מטלות. 
 
 בחשבון   תובאנה  לא  לעיל,  המעידות על השכלה, ניסיון ניהולי, ניסיון מקצועי כאמור  תעודות   ללא  שתגענה  פניות  כי לציין   * יש

 הראוי.   באופן   להיבדק  יוכלו   ולא  היות
 
 

 הגשת מועמדות לתפקיד בצרוף קו"ח למזכירת משאבי אנוש הגב' ענבל קנוף,
 Inbal.k@nesher.muni.ilאו דוא"ל:  8299278-04פקס 

 
 

הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא  
 רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה.  

לחוק שוויון זכויות    9ו    3. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים  1988ות בעבודה התשמ"ח  על פי הוראות חוק שוויון הזדמנוי
בלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוג 1998לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של    1951-ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א6להוכחת המוגבלות. תינתן העדפה לנשים לפי סעיף  
ב)ב(  173  -ב)א( ו173תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים    .2008שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח  

 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 

                                                                                                                                                                                                   
 רועי לוי                                                                                                                                                          

 ראש העיר                                                                                                                                                            


