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ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  28/3/2019את המכרז הבא:

מכרז חיצוני מס'  - 9/2019משרת פקח עירוני באגף הביטחון והפיקוח
תיאור התפקיד
 אכיפת כלל חוקי העזר לראש העין ובכללם :חוקי העזר למניעת מפגעים ,רוכלות ,חניה,השמירה על הניקיון ,הכוונת תנועה ,השמירה על הסדר ועוד.
 ביצוע פיקוח ובקרה על השטחים הציבוריים שבגזרת העבודה ,דיווח על מפגעים למוקד העירוניו\או לגורמי העירייה השונים ולפעול למען הסרתם.
 בקרה ,פיקוח ואכיפה על קבלנים ו\או כל גורם אחר למניעת פגיעה ברכוש הציבורי. טיפול בתלונות מוקד בתחום העיסוק . סיוע לגופי העירייה השונים למילוי תפקידם. הופעה מטעם הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים בנושאים הנוגעים לתפקידו.דרישות התפקיד:
 השכלה תיכונית מלאה  -חובה. רישיון נהיגה תקף .עדיפות לבעלי רישיון על קטנוע. המצאת אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירות רפואית לעבודה רגלית. ידע ויכולת בעבודה עם מחשב וטלפונים חכמים. העבודה הינה במשמרות כולל עבודה בימי שישי וערבי חג.תנאים נוספים:
 מותנה עמידה בהצלחה בקורס פקחים ע"פ פרק ג' בחוק ייעול האכיפה בן  8ימים. מותנה במעבר קורס נהיגה על קטנוע . מותנה בהתחייבות לעבודה למשך  12חודש לפחות.כישורים אישיים :אמינות ומהימנות אישית ,יחסי אנוש מעולים ,קפדנות ודייקנות בביצוע
העבודה ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת תאום ופיקוח ,סמכותיות ונשיאה באחריות,
עמידה בתנאי לחץ ,ייצוגיות .
כפיפות  -מנהל מחלקת הפיקוח העירוני באגף לביטחון ופיקוח.
היקף משרה 100/100 -
שכר  -דרוג מנהלי דרגה 5-8
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,צילום רישיון נהיגה בתוקף,
צילומי תעודות לרבות העדר רישום פלילי במסירה אישית בלבד עד  18/4/2019שעה ,12:00
במח' משאבי אנוש בעיריית ראש  -העין רחוב שילה  21טל'.03 -9007290/256/320 :
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי
משפחה ,מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או
נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
מועמדים מתאימים בלבד יענו.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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