לשכת ראש העיר

ח' באייר תשע"ט
 13במאי 2019

לכבוד
לשכת הדובר
א.ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  16/5/2019את המכרז הבא:
מכרז חיצוני מס'  - 19/2019קב"ט מוסדות חינוך

תיאור התפקיד:
 הכנת תכניות עבודה שנתיות ותכניות תקציב הביטחון במוס"ח. פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי. אחראי לקיום ולתרגול של נוהלי הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך ולמוכנותה של מערכתהחינוך למצבי חירום בהתאם לחוזרי המנכ"ל ובכפוף להנחיות הקב"ט המחוזי.
 אחראי להקצאת מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך. אחראי להפעלת מערך ההדרכה וההשתלמויות לעובדי ההוראה בנושאי ביטחון ,בטיחותוהיערכות למצבי חירום.
 אחראי לביצוע תרגילים במוסדות החינוך. אחראי להפעלת מערך ביקורות וביקורים במוסדות החינוך. אחראי לביצוע ביקורות אבטחה בשעות הלילה על פי תכנית עבודה.השכלה ודרישות מקצועיות:
 תעודה של  12שנות לימוד. קצין בצה"ל/משטרה או בעל וותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ממלכתי של  3שנים לפחות.תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה.
דרישות נוספות:
 בעל הבנה טכנית במערכות אלקטרוניות ,במערכות כיבוי אש ובמחשבים  -יתרון. בעל נתונים מתאימים לשאת נשק בהתאם לחוק כלי הירייה. היכרות עם תוכנות ה.office - עבודה נדרשת בימי שישי ,ובשעות הלילה על פי הצורך. בעל רישיון נהיגה בתוקף. היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עבירות מין.ניסיון מקצועי :וותק של  3שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר
לשירות החובה )בצה"ל או במשטרה(
ניסיון ניהולי :ניסיון פיקודי של שנתיים לפחות בגוף בטחוני.
כישורים אישיים:
 יחסי אנוש טובים. בעל יכולת שיקול ,שיפוט ,קבלת החלטות וניהול מו"מ. בעל כושר ארגון וניהול ,הפעלה ,פיקוח ,הדרכה וייעוץ. אמינות ומהימנות אישית. קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה.כפיפות  -מנהל אגף ביטחון ופיקוח
היקף משרה 100% -
שכר  7-9 -דרוג מנהלי או דרוג מח"ר
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים וצילומי תעודות לרבות העדר רישום
פלילי במסירה אישית בלבד עד  6/6/2019שעה  12:00מחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש  -העין רחוב
שילה  .21טל'.03 -9007290/256 :
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.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
* מועמדים מתאימים ידרשו להמציא אישור היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עבירות מין.
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שלום בן משה
ראש העיר

ראש העין ,רח' שילה  21ראש העין 48036
טלפון | Tel: 03-9007201/2 :פקסFax: 9008802 03 :
E-mail:nili@rosh.org.il | www.rosh-haaiyn.muni.il
Municipality of Rosh Ha'ayin, 21 Shilo st. Rosh Ha'ayin, Israel

