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 לפניות הציבור המחלקהמנהל  - 19כד/מס' פנימי מכרז 
 .בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך

 

 .לפניות הציבור המחלקה: מנהל התפקיד תואר

, אשר מהווה את החוליה המקשרת והמייצגת של תושבי הרשות המחלקה לפניות הציבורניהול : התפקיד תיאור

 אחראי על תחום קשרי הקהילה ברשות. בבעיותיהם הקשורות למערכת הרשותית.

 עיקרי התפקיד:

 ניהול מדיניות פניות הציבור שתכליתה ייצוג התושבים וטיפול בבעיותיהם מול הרשות. .1

 בקרה על תהליך הטיפול בפניות הציבור. .2

 .תחום קשרי קהילה ומנגנוני שיתוף ציבורפיתוח  .3

 ניהול עובדי היחידה. .4

 דרישות התפקיד:

לקה להערכת בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמח .1

לחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  אותארים אקדמיים בחו"ל, 

 אותעודת סמיכה לרבנות "יורה יורה" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל,  או , 2012התשע"ג  המוסמכים,

בחינות לפחות  3ומעבר  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

שבת ודיני איסור הבחינות יהיו בדיני  3מתוך  2מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )

 בעל השכלה המוכרת ע"י משרד החינוך כמקבילה לתואר אקדמי לעניין שכר. או, (והיתר

או השכלה  קדמיאבעל תואר עבור ניסיון בשירות לקוחות או ביחידה העוסקת בפניות ציבור:  -ניסיון מקצועי .2

שנים  4 -הנדסאי רשוםעבור , שנות ניסיון לפחות 3 –או השכלה המקבילה לתואר אקדמילעיל  תורנית כאמור

 שנים לפחות. 5 -טכנאי מוסמךעבור , תלפחו

 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה. 3 -ניסיון ניהולי .3

 דרישות נוספות:

 שפת אם, אנגלית ברמה גבוהה. -עברית -שפות .1

 .officeהיכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב .2

 מאפייני עשיה ייחודים לתפקיד: 

 .ובקהילהקיום מערכת יחסי גומלין עם גורמים ברשות  .1

 עבודה בצוותי עבודה, שירותיות.ריבוי משימות,  .2

 פעולות של פיקוח פנים רשותי. .3

 התבטאות גבוהה בכתב ובעל פה. .4

 הרשות. לראש: כפיפות

 משרה. %100היקף משרה: 

 משרד הפנים.חוזה אישי, בכפוף לאישור מתח דרגות: 

 הגשת מועמדות: 

. יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן להשיג michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

שור דרך אתר האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אי

 , מיכל.02-9909772הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 
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