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 תפעולנהל יראש מ עוזר – 20/קיח מס' חיצונימכרז 
 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת

 

 
 .תפעולעוזר ראש מנהל : תואר התפקיד

 לכל עניין. המנהלמשמש כיד ימינו של ראש  :תיאור התפקיד
 עיקרי התפקיד:

  המנהלבכל הקשור להפעלה השוטפת של  המנהליישום מדיניות ראש. 

  106ותכלול עבודת המחלקות/ האגפים/ מוקד  המנהלתפעול שוטף של כלל פעילויות. 

 קות האגף.סיוע בניהול, חניכת והפעלת מנהלי המחלקות ומחל 

 .ניהול פיקוח ובקרה בטיפול פניות תושבים מול רפרנטים מקצועיים בעירייה 

  לעבודה השוטפת.קיום ישיבות מעקב וביצוע מול מחלקות 

  פרויקטים ומשימות מנהל תפעול. תכניות עבודה,אחר טיפול ומעקב 

  ריכוז עבודת המנהל מול המוקד העירוני, אגף שפ"ע ואגף ביטחון וחירום, מעקב אחר אופן הטיפול ומענה
 בפניות לא שגרתיות.

  מרכזיים בעיר.ניהול, תכלול, הערכת והובלת אירועים 

  עבודה בשעות בלתי שגרתיות, לרבות המצאות במצב כוננות ומתן מענה בעיקר בתקופת חודשי החורף ובימי
 שישי וערבי חג.

  המנהלניהול ישיר ואחריות לתחום התקציב של.  

 מול גורמי העירייה וגורמים חיצוניים. עבודה 

  המנהלארגון פעילויות גיבוש לעובדי. 

 וח ארוך, הובלת משימות מורכבות לצד מתן מענה לצרכים מיידים ומורכבים.יכולת תכנון לטו 

  המנהלביצוע כל משימה אחרת שתוטל על ידי ראש. 
 

 דרישות התפקיד:

  בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
לחוק ההנדסאים והטכנאים  33הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  אובחו"ל. להערכת תארים אקדמיים 

תעודת סמיכות לרבנות "יורה יורה" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור  אוהמוסמכים, התשע"ג. 
ומעבר שלוש בחינות לפחות  21לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות אחרי גיל 

הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים מתוך שלוש הבחינות יהיו בדיני שבת מתוך מכלול 
 . ודיני איסור והיתר(

 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום אחזקה, : ניסיון מקצועי
עבור הנדסאי רשום:  עירוני. לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון

 עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון באותם התחומים. חמש שנות ניסיון באותם התחומים.

 :שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה. ניסיון ניהולי 
 

 מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

 .שליטה ביישומי מחשב באופן מלא 

 עבודה משתנה, דינאמית. יכולת עבודה בסביבת 

  ראייה מערכתית, בעלת אחריות מרחיבה. ייצוגיות ושירותיות. סדר וארגון. יכולת הובלה. עבודה בשעות
 בלתי שגרתיות.

  כישורים מקצועיים: אמינות ומהימנות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת
 מכותיות, נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן.קבלת החלטות, יכולת תיאום ופיקוח וס

 
 .100%: אחוז משרה

 ראש מנהל תפעול.: כפיפות
 בדירוג המח"ר/ הנדסאים. 41-39בדירוג מינהלי/  11-9 :מתח דרגות

 : הגשת מועמדות
  ת בקישור המופיע באתר העיריה. )בראש העמוד של מכרז זה(.ניתן להגיש מועמדו

 מיכל. -9909772-02או בטלפון  michrazim@bshemesh.co.ilלבירורים נוספים ניתן לפנות במייל 
 בצהריים. 12עד השעה   17/12/20ולא יאוחר מיום   06/12/20 : החל מיוםמועד להגשה
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 ד"ר עליזה בלוך 
 העירראש  
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