
 בס"ד

 גינון ואחזקה מנהל פיקוח – 21מס' ב/ פנימימכרז 

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

 

 ח גינון ומערך השקיה בעיר הותיקה.מנהל פיקו: תואר התפקיד

 פקח על עבודות בתחום הגינון ונוף.נהל ומכממשמש  :תיאור התפקיד

 עיקרי התפקיד:

  מנהל מחלקת הגינון ומינהל תפעול בתחום גינון ונוף.יישום מדיניות 

 עובדי עירייה : עובדי גינון , צוות גיזום עצים , כיסוח דשא וטרקטוריסט. 20 -ניהול של כ 

 .ביצוע ביקורות יומיות של כוח אדם בתחום המחלקה 

 .פיקוח על עבודות אחזקת שטחי גינון בעיר 

 עובדי מחלקת הגינון העירוני ) עובדי עירייה( .ודות המתבצעות ע"י בקרה ומעקב אחר ביצוע העב 

 . פיקוח על ניקיון שטחי הציבור והגנים הציבוריים 

 בדיקה, אישור , בקרה ותיעוד. -יומיות/שבועיות/חודשיות/ שנתיות בקרה על תוכניות עבודה 

  דיווח וסגירת משימות . – 106טיפול בקריאות מוקד 

  מערך ההשקייה .אחריות על תקינות 

 .אחריות על תקינות ציוד כלי עבודה, כלים, אמצעים וכיוצא בזה 

 .ייצוג מחלקת הגינון / אגף שפ"ע בפגישות וישיבות מול מנהלי פרויקטים/ גופים חיצוניים וככל שיידרש 

 . עבודה בשיתוף פעולה עם קבלני גינון וגורמים נוספים 

  מחלקת גינון ונוף / מנהל אגף שפ"ע.מנהל ביצוע כל משימה אחרת שתוטל על ידי 

 דרישות התפקיד:

 12  ומעלה. 1, יתרון להנדסאי נוף או לבוגר גינון סוג  ימודלשנות 

 דונם. 250שנים באחזקת גינון ציבורי מעל  3ניסיון מקצועי של למעלה מ : ניסיון מקצועי 

 .לפחות שנים  5עם ניסיון מקצועי של  ומעלה  1או גנן מסוג דירוג 

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

 מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

  עבודה פיזית , אסרטיביות וניהול עובדים וקבלנים.עבודת שטח רבה , 

 .שליטה ביישומי מחשב 

 .יכולת עבודה בסביבת עבודה משתנה, דינאמית 

 יבה. ייצוגיות ושירותיות. סדר וארגון. יכולת הובלה. עבודה בשעות ראייה מערכתית, בעלת אחריות מרח

 שגרתיות ע"פ הצורך . בלתי

  כישורים מקצועיים: אמינות ומהימנות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת

 בלחץ זמן.קבלת החלטות, יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות, נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה 

 .משרה 100%: אחוז משרה

 מחלקת גינון ונוף/ מנהל אגף שפ"ע.מנהל : כפיפות

 .בדירוג המנהלי 10-8מתח דרגות: 

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

 מיכל. -9909772-02או בטלפון  michrazim@bshemesh.co.ilלבירורים נוספים ניתן לפנות במייל 

 בצהריים. 12עד השעה  14/02/2021ולא יאוחר מיום  04/02/2021 : החל מיוםמועד להגשה

 

 ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך 
 ראש העיר 
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