מכרז פומבי {כ"א} 05/20
מועצה מקומית כפר תבור מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

סייר/ת פקח/ית עירוני/ת
היקף המשרה .85% :
דירוג ודרגה  :דירוג מינהלי .5-8
תיאור התפקיד ותחומי אחריות:
א .שמירה על הסדר הציבורי ובכללו:
•
•
•
ב.

אכיפה ומניעת אלימות.
פעילות בתחום המאבק בשכרות ואכיפת עבירות הקשורות לאלכוהול.
טיפול במטרדי רעש והפרעת המנוחה בהתאם לחוק.
ביצוע פיקוח ובקרה על השטחים הציבוריים שבגזרת העבודה ,דיווח על מפגעים למוקד
העירוני ו\או לגורמי העירייה השונים ולפעול למען הסרתם.

ג .בקרה ,פיקוח ואכיפה על קבלנים ו\או כל גורם אחר למניעת פגיעה ברכוש הציבורי.
ד .טיפול בתלונות מוקד בתחום העיסוק.
ה .סיוע לגופי המועצה השונים בתחומי הביטחון במילוי תפקידם.
ו .הופעה מטעם הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים בנושאים הנוגעים לתפקידו.
ז .אכיפת כלל חוקי העזר לכפר תבור ובכלל זה חוק עזר חנייה וכן עבירות מנהליות.
ח .מטלות נוספות כפי שיוגדרו ע"י הממונה הישיר.
השכלה ודרישות מקצועיות:
השכלה 12 :שנות לימוד.
דרישות ניסיון מקצועי  :עדיפות לבעלי ניסיון בעבודות סיור או פיקוח.
דרישות נוספות:
•
•
•
•
•
•

ידיעת שפות :עברית ברמה גבוהה .שפות נוספות – יתרון.
רישיון נהיגה בתוקף.
העבודה הינה במשמרות כולל עבודה בימי שישי וערבי חג .נדרשת נכונות ויכולת לעבודה
בשעות בלתי שגרתיות.
עונה על הדרישות הקבועות בחוק /בנוהלי/הנחיות/הוראות המשטרה ,משרד הפנים ,המשרד
לביטחון פנים וכל רשות מוסמכת אחרת לצורך הסמכתו כפקח עירוני ופקח מסייע ואין
מניעה להסמכתו ,כאמור ,מטעמים של שלום הציבור ,בטחון הציבור ועבר פלילי.
המציא אישור מטעם המשטרה על היעדר עבירות מין.
המציא אישור מרופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית ,יחסי אנוש מעולים ,קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה ,יכולת תאום
ופיקוח ,סמכותיות ונשיאה באחריות ,עמידה בתנאי לחץ ,ייצוגיות .
כפיפות :מנהל אגף שפ"ע וביטחון.
תחילת עבודה.1.4.2020 :
מועמדים העונים לדרישות הנ"ל מתבקשים להגיש מועמדותם בצירוף" :טופס הגשת מועמדות",
קורות חיים ,צילום ת.ז +.ספח ,פירוט ניסיון קודם ,תעודות והמלצות וזאת באופן מקוון דרך אתר
המועצה בכתובת( www.kefar-tavor.muni.il :תחת קטגורית מכרזים ודרושים >-מכרזי כ"א).
את "טופס הגשת מועמדות" למשרה פנויה ניתן לקבל במשרדי המועצה או להוריד מאתר האינטרנט
של המועצה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל קרניאל-מנהלת מחלקת כ"א ושכר ,דרך הדואר האלקטרוני
בכתובת yael@kefar-tavor.muni.il :או בטלפון 04-6769991 :שלוחה .8
מועד אחרון לקבלת הצעות 23.3.2020 :

*המכרז מנוסח בלשון זכר ,אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
עודד הלפרין,
ראש המועצה

