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 רכז אבטחה ותפעול

 תאור התפקיד:

 הביטחון סדרי קיום  .פארק התעשיות עמק חפר וחירום של שגרה במצבי הבטיחות ועל הביטחונית המוכנות על מירהש

אחריות על התפעול השוטף בפארק התעשיות  .הבטיחות בנושאי ולטיפול חירום למצבי היערכותם ,בפארק התעשיות

 עמק חפר.

 :התפקיד עיקרי

 :אבטחה וחירום
 

 ניהול, פיקוח ובקרה של מערך האבטחה בפארק: .1

ניהול, ביקורת ופיקוח של חברת השמירה הפועלת הפארק, השמירה בשערי הפארק, ניידת הסיור והסיירים  •

 והמוקד הפועל.

 גורמי האבטחה של הפארק, מג"ב, סיירת כפרית, מנהל מח' ביטחון של המועצה, צוות אבטחה.קשר עם  •

קשר עם מפעלים ועסקים בפארק, כולל הכוונה והסברה של הקב"טים והאחראים לנושא במפעלים ובעסקים  •

 של הפארק.

 ביקורות עפ"י צרכים בכל שעות היום והלילה. •

 יישום נהלים ותוכניות אבטחה. .2

 ובכלל זה מס' שומרים, מצלמות, בדיקות רשימות נכנסים/יוצאים. –ערך השמירה והאבטחה בפארק מיפוי מ .3

הפקת לקחים  –הכנת דוחות רבעוניים שיכללו בין השאר את הנתונים הבאים : גניבות / פריצות / אירועים חריגים  .4

 והצעות לשפור השירות בתחום זה.

 ל בנושאים שונים כגון: סמים, אלכוהול, וונדאליזם וכדומה.קיום קשר ישיר עם גורמי אכיפה ומשטרת ישרא .5

 ריח, דליפות וכדומה. חומרים מסוכנים , דרכי מילוט, אירועים חריגים כגון אש, מפגעי -טיפול בכל נושאי חירום  .6

 ייזום, ניהול ותחקור של תרגיל חירום שנתי. .7

 תאורה, פריצות דרך.ביצוע סיורים קבועים וטיפול בליקויים: שערים פרוצים, תקלות  .8

 , מועדון קאן, גני אירועים(.09פיקוח ובקרה במקומות הבילוי והפנאי בפארק )האנגר  .9

 תחקיר אירועים, תרגילים, מצבי חירום וכיו"ב. .10

בטיחות בדרכים ובמדרכות, עבודה מול יועץ הבטיחות של החברה הכלכלית, איש קשר למול אנשי  –בטיחות  .11

 בנושא סכנות האמוניה(, נושאי בטיחות שונים. הבטיחות של המפעלים )בעיקר
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  תפעול

יורים יומיים ובדיקת המצב בשטח בנושאי תפעול : נקיון הפארק, מים, גינון, תאורה, פינוי פסולת וגזם, ניקוז, ביוב, ס .1

 כבישים, ומדרכות.

תאורה ברחבי הפארק, סימון  אחריות או הפניית גורם מקצועי לתיקון וטיפול בתמרורים, שלטים, כבישים, עמודי .2

 כבישים, מפגעים בדרכים, נזילות או פיצוצי מים.

 פיקוח על התנהלות הפארק בתפעול השוטף )מתן מענים לאירועים בלתי צפויים(. .3

 נגישות. .4

 סיוע בקביעת המדיניות ואכיפתה. –חניה  .5

 קשר שוטף עם העסקים בפארק למענה לצרכיהם ולאיזון חוזר. .6

 דרישות המשרה:

 חובה-שנות לימוד 12 השכלה: .1

 יתרון –השכלה אקדמאית 

 ימודים משלימים והשתלמויות מקצועיותל

 יתרון –האבטחה  או הביטחון בתחום מקצועיים בתפקידים שנים 2 של וותק  -מקצועי: ניסיון .2
 יתרון-שנתיים בתפעול 2ניסיון מקצועי של  -
 יתרון-יסיון בניהול עובדיםנ -

 דרישות נוספות:

 , רישיון נהיגה בתוקף ובעלות על רכב צמוד. OFFICE -עברית ברמה גבוהה, היכרות עם תוכנות ה

  100%:  שעור המשרה

: עבודה בשעות בלתי שגרתיות כולל סופי שבוע, גמישות בשעות עבודה, נסיעות בתפקיד, דרישות ייחודיות לתפקיד

 ידע בעבודה עם מחשב.כוננויות, 

בוגר קורס קב"טים )במידה ויבחר עובד שאין ברשותו רישיון שכזה,  –רישיון מקצועי / תעודת מקצוע  :רישיון מקצועי

 מחויבות לצאת לקורס עם כניסתו לתפקיד(.

 )תעודה בדבר היעדר רישום פלילי והעדר רישום על עבירות מין(, תעודת יושר

 ידע מקצועי עדכני,מבחני כשירות תקופתיים / 

 אישורים מתאימים/ נתונים מתאימים לנשיאת נשק בהתאם לחוק,

 אישור על כשירות רפואית.

 כפיפות ארגונית :

 לסמנכ"ל פיתוח עסקי ומנהל מנהלת העסקים בחברה הכלכלית.

 ברוטו.₪  8000 שכר:
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 . 31.12.17עד לתאריך:   sigalm@hefer.org.ilיש לשלוח קורות חיים למייל: 

 רק פניות מתאימות יענו. •
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