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  ____  מתאם הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות22/17מס'____          חיצונימכרז    

 .בכל מקום בו מפורט תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך 
  

  .מתאם הסעות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות  תואר התפקיד:
                            

  שיקומיים ובחזרה , אחראי על מערך הסעת ילדים ופעוטות עם מגובלות למעונות יום    : תיאור התפקיד
     מוגבלות (כללים להסעה וליווי עם בכפוף לתקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות 

  .2014 –תשע"ד    של פעוטות למעון יום שיקומי וממנו) 
 בהתאם לנדרש בתקנות ולהנחיית נותניאחראי  לבדיקת כשירות הנהגים והמלווים  *

שלומם ש מהנהגים והמלווים , לצורך הבטחת שירות ההסעות והליווי בכל הנוגע לנדר
 ובטיחותם של הילדים והפעוטות המוסעים.

 על הדרישות כמפורט בתקנות. מוודא שרכב ההסעה יענה 
  אחראי למסירת רשימת הילדים/הפעוטות האמורים להיות מוסעים בהסעה לידי

 על הרשימה לכלול כל הפרטים כמפורט בתקנות. . המלווה
  קובע את מסלול ההסעה , משכח והתנהלותה ומפקח על תנאי הבטיחות בהסעה

 בכפוף לדרישות התקנות.
  המתקבלים לעניין ההסעה , ובטיחות המוסעים.בודק דיווחים ותלונות 
  דואג למתן מענה חלופי מידי והולם לביצוע ההסעה באופן בטיחותי במקרים בהם

 התגלו ליקויים , עד לתיקונים המלא.
 

  הלוגיסטיקה. או תואר בוגר  הכשרה בתחום ,  * השכלה תיכונית כולל תעודת בגרות : דרישות התפקיד
  בתחום הלוגיסטיקה  (ידורג בדרוג המח"ר).ת במדעי החברה עדיפו      

  עובד שאינו בעל ההכשרה הנדרשת יעבור הכשרה מתאימה טרם מינויו.
 .בעל כושר הבעה בכתב ובעל פה 
 . יכולת קיום קשרי עבודה עם בעלי תפקידים שונים ויכולת  ניהול משא ומתן 
 .רצוי בעל ניסיון של שנתיים בתחום הרחב  

.  
  25%     :משרה

  
  . בדרוג המח"ר (בהתאם להשכלתו של העובד) 39-37בדרוג האחיד /  9-7:  דרגותמתח 

  
  או מי שהוסמך על ידו.האגף מנהל    :כפיפות

  
  יש להגיש מועמדות על גבי טופס שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה שניתן  :הגשת מועמדות

  במזכירות העירייה או באתר האינטרנט של העירייה  יש לצרף קורות חיים לקבל                              
  ותעודות.       

  
  הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לא יאוחר  :מועד אחרון להגשה
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