
 בס"ד

 תיקון והארכה -רישוי עסקים רכז ומפקח – 18/כג מס' פנימימכרז 

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

 

 רישוי עסקים. ומפקח רכז: תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

 מתן שירותי מזכירות בהתאם לצורך. -

 טיפול מנהלי בבקשות לרישוי עסקים:  -

 מתן הנחיות, מידע והסברים לבעלי מידע ליזמים ולבעלי עסקים בנוגע להקמת עסק ברשות בלת קהל: מתןק .

 בדיקת תלונות של יזמים או בעלי עסקים. ם בתהליך הרישוי,עסקים שכבר נמצאי

  :ווידוא הגשת המסמכים הנדרשים, הפניית הבקשה לבדיקה בשטח ולבדיקה טיפול בבקשות לרישוי עסק

לנותני אישור רלוונטיים בתוך ומחוץ לרשות. ריכוז חוות הדעת והאישורים  הנדסית. העברת הבקשה

שהתקבלו והעברת הבקשה למנהל היחידה, העברת התשובה לבעל העסק בהתאם להנחיות מנהל היחידה, 

מעקב אחר התקדמות ההליך לקבלת רישיון עסק, הדפסת תשובות, סגירת תיקי עסק, הפצת עדכון בנושא 

 לבעל העסק והעברתם לגניזה.לנותני האישור ו

 ניסוח תנאי הרישיון, הפקת רישיונות/ היתרים, החתמת בעלי עסקים על  ת והיתרים:הנפקת רישיונו

הרישיונות ו/או ההיתרים, העברת רישיונות/ היתרים לחתימת ראש רשות הרישוי, העברת רישיונות/ 

 נות תקופתיים והיתרים זמניים.היתרים חתומים לבעלי העסקים, חידוש של רישיונות עסק, רישיו

 .פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים 

 עיקרי התפקיד:

 בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים. .א

 בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים. .ב

 אכיפת החוקים והתקנות בהתאם להוראות הדין הקיים. .ג

  פעילות הפיקוח.תיעוד 

 בעלי העסקים.אל מול  וייצוגיות שירותיות מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

 דרישות התפקיד:

 12 .שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה 

  :עברית ברמה גבוהה.שפות 

  :ההיכרות עם תוכנות יישומי מחשבoffice. 

  משנתיים מתחילת מינויו. עדכון המפקח יחויב לסיים בהצלחה קורס רישוי עסקים א' וב', לא יאוחר

 שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

 בתוקף. -רישיון נהיגה 

 היעדר הרשאה בעבירה שבנסיבות העניין שיש עמה קלון. -רישום פלילי 

 .%100: אחוז משרה

 .למנהל רישוי עסקים ברשות המקומית: כפיפות

 בדירוג המנהלי. 9-7 :מתח דרגות

  :הגשת מועמדות

מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי/ בקשה למשרה פנויה שניתן להשיג דרך אתר האינטרנט של יש להגיש 

 העירייה. חובה לצרף קורות חיים ותעודות מתאימות.

 :מועד הגשה

החל מיום   029909772, טל: 3הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה לידי מיכל לוי, בעיריית בית שמש, קומה 

 .01.05.2018חר מיום ולא יאו 25.04.2018
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