
 בס"ד

 / איש תחזוקה בבית ספראב בית – 017/דכמס'  מכרז פנימי

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

 

 אב בית/ איש תחזוקה בבית ספר. תואר התפקיד:
 רחב בית הספר. שמירה על תחזוקה נאותה של מ תאור התפקיד:

 עיקרי התפקיד:

  הספר.תחזוקת תשתיות בית 
מתן מענה לפניות, עפ"י מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר בשנואי ציוד,  -

ניקיון, תחזוקה, תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות בית 
 הספר.

 טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך. -
 שבועיים על מצב ניקיון בית הספר.בקרה על ניקיון בית הספר והגשת דו"חות  -
השתתפות בניקיונות היסודיים של בית הספר במידה ואינו מועסק באותה עת  -

 בשירותים אחרים.
 פתיחה וסגירה של בית הספר )שערים, כיתות לימוד, משרדים וחדרי שירות( -
 ווידוא קיום הצלצולים עפ"י לוחות הזמנים שנקבעו. -
, המצריכה הזמנה של גורמים מקצועיים מתוך התרעה בפני המנהל לגבי כל תקלה -

 הרשות או מחוצה לה.
 מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים. -
השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד,  -

 ניקיון וכדו'.
 מתן שירותים חוץ בית ספריים, דוגמת בנק. -

 וד בבית הספר.אספקה והתקנת צי 
 העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי. -
 אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה. -
התקנת ציוד נדרש )כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד( או פניה לגורמי מקצוע לצורך  -

 התקנה.
 אחסון הציוד במקומות הייעודים. -
 ר.רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע, ועדכון מנהל בית הספ -

 .סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים 
 ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב"ט. -
 הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה. -
 תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה. -
 בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם בית הספר. -

 דרישות התפקיד:
 

 עברית ברמה סבירה. -שפות 

 היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני  -רישום פלילי
 .2001 -מין במוסדות מסויימים, תשס"א

 לא נדרש. דרישות ניסיון:
מאפייני עשיה 

 :ייחודיים
 .מאמץ פיזי 

 .עבודה עם ילדים 
 מנהל בית הספר. כפיפות:

 משרה. 70% :היקף משרה
 המנהלי.בדירוג  5-7 :מתח דרגות

 להשיג דרך אתריש להגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי/ בקשה למשרה פנויה שניתן  הגשת מועמדות:
 האינטרנט של העירייה. יש לצרף קורות חיים ותעודות מתאימות.

טל: , 3, בעיריית בית שמש, קומה מיכל לוי לידיהגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה  מועד להגשה:
 .03.09.2017ולא יאוחר מיום  24.08.2017החל מיום   029909875

 
 ______________ 

 משה אבוטבול 
 ראש העיר 


