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 מכרז פנימי/חיצוני מס' 166/2022– מנהל/ת מדור מחסני חירום ומקלטים רשותי

 ניהול יחידת מקלטי חירום, אחזקה טיפול ושמירת כשירות להפעלת המקלטים ברשות במצבי חירום.
 .ניהול יחידת מחסני חירום כולל ניהול הרכש, מלאי ופיקוח על סדירות המחסנים ברשות מקומית.

 

 תאור התפקיד 
 .סדירות המחסנים ברשות מקומית ניהול מחסני חירום כולל ניהול הרכש, מלאי ופיקוח על

 :עיקרי התפקיד
 .ניהול מחסני חירום ברשות המקומית . 1
 .ניהול ומלאי ורכש במחסנים . 2
 פיקוח על סדירות פעילות המחסנים ומוכנות הפעלתם . 3

 .להפעלת המקלטים ברשות המקומית במצבי חירום ניהול מקלטי חירום, אחזקה טיפול ושמירת כשירות
 :התפקידעיקרי 

 .ניהול מקלטים ציבוריים ברשות המקומית . 1
 .אחזקה ושיפוץ מקלטים ציבוריים . 2
 פיקוח על תקינות ומוכנות הפעלת המקלטים ציבוריים . 3

 משותפים פרטיים לשעת חירום

 

 דרישות התפקיד

 דרישות הסף למשרה
 :השכלה

להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה  בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה
 .אקדמיים בחוץ לארץ להערכת תארים

 או
 לחוק ההנדסאים 39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 

 .2012 -והטכנאים המוסמכים , התשע"ג
 או

 .לישראל תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית

 
 .התפקיד תוך שנה מיום קבלת –סיים בהצלחה קורס ממוני הג"א 

 
 נסיון מקצועי

 
 ניסיון של –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל 

 .שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה 4 
 .שנות ניסיון כאמור לעיל 5 –עבור הנדסאי רשום 
 .שנות ניסיון כאמור לעיל 6 –עבור טכנאי מוסמך 

 נסיון ניהולי 
 ניהולי של שנתיים לפחות בכפיפות ישירה או עקיפהניסיון 
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 דרישות נוספות
 .בתוקף B רישיון נהיגה דרגה

 .תוך שנה מיום קבלת התפקיד –רישיון להפעלת מלגזה 
 . שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך

 .מלאי ומחסנים היכרות עם תוכנת האופיס, מערכות ממוחשבות לניהול

 משרה 100% היקף המשרה:
 

 דרוג: מנהלי/ מח"ר/הנדסאים
 37-39,  7-9דרגה: 

 
 מנהל אגף הבטחון  :כפיפות

 
 בהתאם לתקנות השרות הציבוריבהתאם  שכר:

 אופן הגשת המועמדות למשרה:
 

 -חובה  למלא שאלון מועמד למשרה פנויה באתר המועצה האזורית עמק חפר )מחלקות .1
 המשרה המבוקשת ( –דרושים/מכרזים 

 מצ"ב קישור:
 
 https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c541306f066a06f5af8ce07c9e10636e 
 

חובה לצרף לשאלון: קורות חיים , תעודות השכלה רלוונטיות ואישורי העסקה ממקומות עבודה  .2
 קודמים.

 
 6.202229.מועד אחרון להגשת מועמדות למשרה :  .3

*** לא יזומנו  לוועדת הבחינה מועמדים שלא צירפו את כלל האסמכתאות הנדרשות בכדי להעיד 
 על ניסיונם או השכלתם כנדרש בתנאי הסף לתפקיד***

 
 

 .תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלות משמעותית
 

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c541306f066a06f5af8ce07c9e10636e
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c541306f066a06f5af8ce07c9e10636e

