
 בס"ד

 מנהל מחלקת תברואה  –   21מס' יא/ פנימימכרז 

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

 

 מנהל מחלקת תברואה.: תואר התפקיד

 הפסולת והאשפה על כל סוגיהם ברחבי הרשות.ניהול מערך התברואה,  :תיאור התפקיד

 עיקרי התפקיד:

 ועבודת קבלן פינוי האשפה.  מסוף האשפה, , מפקחיםניהול מערך התברואה בעיר ובכלל זה : עבודת עובדי העירייה 

 כנית עבודה שנתית / רב שנתית לפינוי האשפה והפסולת ברחבי העיר.גיבוש והוצאה לפועל של ת 

   ,תוכנית העבודה תוך קביעת מדדי ביצוע, שירות, פיקוח ניתוח דו"חות , מוקד קווי פינוי האשפה ובקרה על סידור העבודה

 וסיורי שטח. 106

 . ניהול תקציב המחלקה בהתאם לתוכנית העבודה וע"פ מסגרת התקציב שאושרה 

  פיקוח ובקרה על עבודת קבלן האשפה ועמידה ברמתSLA  .של המכרז 

  פיקוח על עבודות קבלן התברואה בעיר ,לרבות שירותי איסוף אשפה על סוגיה, פסולת גזם וגושית ואופן הסדרת סילוקם

 והטמנת אשפה מורשים. מחזורלאתרי 

 בתחומי האשפה, גזם ע"פ זמני תקן ונורמות שירות. 106מוקד  -מענה לפניות הציבור 

 מול הקבלן . אחריות לניהול ופיקוח על תחנת מעבר פינוי אשפה 

 . אחריות לניהול , בקרה ושליטה אחר מיכלי האצירה השונים לרבות שליטה במלאי, רכש, החלפות 

 .כתיבת מפרטים והכנת כתבי כמויות הנדרשים למימוש פרויקטים המוגדרים בתוכנית העבודה 

 ול , כשירות משאיות פינוי האשפה וציוד ייעודי.אחריות לניה 

  ום אחזקה וטיפול שגרתי ברכבי האשפה ומול קצין בטיחות בתעבורה בתחום הבטיחות.עם קצין הרכב לתחתיאום 

 שוטפים והעברתם למשרד הגנת הסביבה . ת ריכוז דו"חו 

 .אחריות כוללת לתחום המשקיות, בטיחות וניהול שגרת המחלקה 

  מנהל האגף/ ראש מינהל תפעול .ביצוע כל משימה אחרת שתוטל על ידי 

 דרישות התפקיד:

  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים

, 2012 -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  אואקדמיים בחוץ לארץ. 

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה  אוראשית לישראל, תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות ה או

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית  3, ומעבר 18שנים לפחות אחרי גיל  6גבוהה או בכולל, 

 הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.  3מתוך  2לישראל )

  בתחום העיסוק יקוח תיאום ובקרה, עבודה עם קבלנים וספקי שירות פאיכות הסביבה, תברואה, ניסיון קודם בתחום

שנים לפחות. עבור  5 -שנים לפחות. עבור הנדסאי רשום 4 –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור הרלוונטי: 

 שנות ניסיון.  6 -טכנאי רשום

 יפות ישירה.ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיתרון לבעל : ניסיון ניהולי 

 בתוכנות  שליטה מלאהoffice  :power point excel .ניהול יומן אלקטרוני ועוד 

 מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

  ,אמינות ומהמנות אישית, יוזמה , קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת הובלה, ייצוגיות, שירותיות, יכולות תכנון וניהול גבוהות

 ואסרטיביות.התבטאות בכתב ובעל פה, חריצות 

 עבודה בשעות לא שגרתיות ,עבודת שטח לצד עבודת משרד. 

 עבודת צוות ומול ריבוי של גורמים ברשות ומחוצה לה.עבודה משתנה וב יכולת עבודה בסביבת 

 .100%: אחוז משרה

 מנהל אגף שפ"ע.: כפיפות

 בדירוג המח"ר/ הנדסאים. 42-40 :דרגותמתח 

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