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Municipality of N of - Hagalil , Israel
אגף לניהול ההון האנושי

מכרז כ''א חיצוני מס' 59/69
לתפקיד נהג

תואר המשרה:

נהג

דרגת המשרה

דירוג מנהלי

ודירוגה:

מתח דרגות6-8 -

היקף העסקה:

משרה מלאה – 011%

סוג המכרז:

חיצוני

תיאור התפקיד:
ביצוע משימות נהיגה ,שליחות ותחזוקת רכב עבור העירייה והסעת בעל
תפקיד לצורך ביצוע תפקידו.
עיקרי התפקיד:
 .0נהיגה ,הסעת נוסעים ושליחויות בבטחה :
 הסעת בעלי תפקידים בהתאם לכל צרכי תפקידם.
 הסעת כל אדם לצרכי תפקידו עבור הרשות ,על פי
הנחיית הממונים.
 נהיגה תוך כדי הקפדה על בטיחות הנוסעים ברכב,
לרבות חגירת חגורות בטיחות.
 יידוע הממונים על חשש בנושא בטיחות הנסיעה
(מטעמי תקינות הרכב ,מצבו הבריאותי של הנהג,
מידת עייפותו וכדומה) טרם תחילתה.
 ביצוע משימות שליחות ,הכוללות נהיגה ליעד ,מסירה
או איסוף של דבר מה ,לפי הנחיית הממונים.
 .2תחזוקת רכב
 ניקיון הרכב ,לפי הצורך ולפי הנחיות הממונים.
 תחזוקת הרכב ,לרבות ביצוע בדיקות מים ,שמן ומילוי
דלק.
 ביצוע טיפולים תקופתיים לרכב במוסך מורשה ,על פי
ההגדרות הנהוגות ברשות ולפי הנחיית קצין הבטיחות
בתעבורה ברשות.
 הכנסת הרכב לתיקון במוסך מורשה ,במקרה של
תקלה.
 העברת הרכב מבחן רישוי שנתי.
 תיקון תקלות קלות שביכולתו של הנהג לבצע ,דוגמת
תקר בגלגל.
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Municipality of N of - Hagalil , Israel
אגף לניהול ההון האנושי

 .3עבודה במוקד העירוני
 איוש עמדה במוקד העירוני בשעות בהן לא נדרש
לשירותי נהיגה ,ועפ"י צרכי המערכת.
דרישות סף התפקיד:

השכלה
השכלה תיכונית

דרישות נוספות
 רישיון נהיגה 01 -טון לפחות.
 ניסיון מוכח בנהיגה מקצועית של  7שנים.
 עברית ברמה סבירה
מאפייני העשייה
הייחודיים בתפקיד
כישורים אישיים:



עבודה בשעות לא שגרתיות ,סופי שבוע וחגים

מהימנות ומיומנות כושר התמדה ,יכולת עמידה בלחצים ,יכולת קבלת
החלטות ,יכולת הפעלת צוות עובדים ,עבודה מול קבלנים ,כושר תיאום
ופיקוח ,יכולת טיפול במספר נושאים במקביל ,עבודה בשעות לא
מקובלות ,הבנה ותפיסה ,קפדנות ,קבלת עצות ,עובדת צוות בעל רישיון
תקף ובעל רכב.

כפיפות:

כפיפות מנהלית לקצין בטיחות רכב .
הנחייה מקצועית ע"י ממונה הבטיחות בדרכים ברשות .

הערה:

המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע"ג טופס ,אותו ניתן לקבל באגף ניהול הון אנושי בעירייה או
להורידו מאתר העירייה ,בצירוף קורות חיים ותעודות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך
 18.87.1869בשעה . 68:88
לבירורים יש לפנות לאגף ניהול הון אנושי בעירייה לגב' דיאנה שרגוב בטל 04-6478801 .או במייל
.dianash@nallit.org.il
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