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 . ורישוי עסקים 0תרב תכליתילתפקיד פקח0ית  /02/1/8מס'  ומביפמכרז 
 

, מכריזה בזה: עיריית 9191 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 
 בעיריית עפולה ורישוי עסקים /תתכליתירב עפולה על פתיחת מכרז למשרה של פקח/ית 

 

 .ורישוי עסקים 0תתירב תכליפקח0ית  המשרה 

 מנהלי דירוג
 /-5 דרגה

  .משרה %//1 היקף משרה

  אור התפקידתי

 . עיקרי התפקיד:ת יישום החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקיםפיקוח ואכיפ

בדיקת בקשות  -עסקשיון ירווי של עסקים חדשים בבקשות לקבלת בדיקה ולי .א
 .ותוכניות שהוגשו כולל בדיקה במקום העסק

 הקיים. בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין .ב

איתור עסקים חדשים  -, בהתאם להוראות הדין הקייםאכיפת החוקים והתקנות .ג
טעוני רישוי בשטח הרשות המקומית, עריכת ביקורות בעסקים הנחשדים כפועלים 

 .ל בהתאם לחוק ולמצב הקייםללא רישיון עסק וטיפו

  .תיעוד פעילות הפיקוח .ד

 .ביצוע פעולות ומטלות על פי הנחיית מנהל ישיר ו0או מנהל האגף .ה
 השכלה תנאי סף 

 12 .שנות לימוד, עדיפות לבעלי השכלה גבוהה  

 ורס רישוי עסקים שלבים א' ו ב' לא יאוחר המפקח0ת ת0יחויב לסיים בהצלחה ק
 עדכון השכר מתנה בסיום הקורס כאמור.משנתיים מיום המינוי. 

  היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון -רישום פלילי.  

 בתוקף חובה, עדיפות לבעל0ת רישיון נהיגה על קטנוע. - רישיון נהיגה  

 עברית ברמה גבוהה. -שפות 

 שליטה בתוכנות ה -יישומי מחשבoffice-  
מאפייני עשייה 

 ייחודיים לתפקיד

 

 .ייצוגיות מול בעלי עסקים
 

 כפיפות
 

 מנהל המחלקה לרישוי עסקים ואיכות הסביבה
 דרישות התפקיד דרישות נוספת

 .נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות לרבות סופי שבוע וחגים 

 .נכונות לעבודה מאומצת ולהליכה ממושכת 

 .נכונות לעבודה בכל תנאי מזג אויר 

  רפואי.בריאות תקינה ומוכחת באישור 

 ת התמודדות במצבי לחץ.וליכ 

 

 
 הערות

, באגף משאבי אנושבקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל  .1
 בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות. 

 74בבניין העירייה, רח' יהושע חנקין  לאגף משאבי אנושאת הטפסים יש להגיש  .2
 .//:12שעה   /1101102/1אריך ,  תראשוןעפולה, קומה א', עד ליום 

בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא  .8
 תובאנה לדיון. 

 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. .7

 עפולה. העיר לתושבי תינתן עדיפות ,שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .5

 העדה ליוצאי תינתן לנשים, עדיפות ,שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .6

 מוגבלויות.ולמועמדים עם  ,האתיופית

 


