
 בס"ד

 חשמלאי מוסמך במחלקת חשמל –20/מז מס' חיצונימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת
 

 .חשמלאי מוסמך: תואר התפקיד

  :תיאור התפקיד

ושמירה על תקינותה כדי לאפשר איכות עבודה ורמת תחזוקת מערכות החשמל במבני הרשות המקומית 

 בטיחות גבוהה.

 עיקרי התפקיד:

 .תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת החשמל והתאורה ברשות המקומית 

 .טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות העיריה בשעות העבודה, וכן בשעות כוננות 

 .ביצוע כל מטלה, בהתאם להנחיות הממונה, מעבר למטלות השוטפות 

  הצמדות בכל החלטה ופעולה לחוקים, לצווים ולנהלים התקפים בשירות הציבורי בכלל ובשלטון

 המקומי בפרט, וברשות המקומית בפרט שבפרט.

 .נכונות לעבודה בשעת בלתי שגרתיות בהתאם לצרכי העירייה 

 דרישות התפקיד:

 מלאה כוניתהשכלה תי. 

 משרד העבודה והרווחה מטעם בעל רישיון חשמלאי מוסמך. 

  השנים האחרונות. 5כחשמלאי מוסמך בניסיון מקצועי 

 .רישיון נהיגה בתוקף 

  המועמד יהיה חייב לעבור קורס מפעיל מנוף ועבודה בגובה, ובכפוף להוראות כל דין וקבלת כל

 האישורים הדרושים.

  מלעסוק במקצועו במסגרת עסק פרטי או בכל עיסוק אחר.המועמד שיזכה יהיה מנוע 

  המועמד מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו שמום ניגוד עניינים לתפקידו כחשמלאי

 בעירייה ו/או כעובד של עיריית בית שמש.

 מאפייני עשיה ייחודים בתפקיד:

 לתנאי מזג אויר שונים בהתאם  היעדר פחד לעבודה בגובה, מאמץ פיזי לפעולות בודדות, חשיפה

 לעונות השנה בעבודת שטח.

 מיומנות  ,אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה

  .טכנית ותפיסה מכאנית, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה

 .2X%100: אחוז משרה

 מנהל מחלקת חשמל.: כפיפות

 בדירוג המנהלי. 8-6 :מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

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

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

, 02-9909772התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 

 מיכל.

 .18/06/20ולא יאוחר מיום   07/06/20 : החל מיוםמועד להגשה

 ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך 

 ראש העיר 
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