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 . רב תכליתי לתפקיד פקח0ית חניה /202/1מס'  ומבימכרז פ
 

, מכריזה בזה: עיריית 9191 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 
 רב תכליתי בעיריית עפולהחניה ועפולה על פתיחת מכרז למשרה של פקח/ית 

 
 ורב תכליתיפקח0ית חניה  המשרה 

 מנהלי דירוג

 5-8 דרגה

  .כל אחת משרה %//1משרות  2 היקף משרה

אור תי
 התפקיד

 
 .פיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי

 עיקר התפקיד:
 בקרה ואכיפת חוקי עזר בתחום החניה )העמדת רכב וחנייתו(. .א
 .ותקינותה החנייה על לפיקוח ,היממה שעות בכל סיורים ביצוע .ב
 .קנס וברירת חנייה חות"דו רישום .ג
 אמצעי ,שילוט( אליהם ובנלווה הציבוריים החנייה באמצעי ליקויים על לממונה דיווח .ד

 .)ב"וכיוצ תשלום
  שמירה על הסדר הציבורי. .ה
 בקרה ואכיפת חוקי העזר העירוניים.  .ו
 ביצוע פעולות ומטלות על פי הנחיית מנהל ישיר ו0או מנהל האגף .ז

 השכלה תנאי סף 
 12 .שנות לימוד, עדיפות לבעלי השכלה גבוהה  

  .היעדר רישום פלילי  

 נהיגה בתוקף חובה, עדיפות לבעל0ת רישיון נהיגה על קטנוע. רישיון  
  תנאים נוספים

 דרישות התפקיד
 .אזרח ישראלי או תושב קבע בארץ 
 .שרות צבאי מלא, יתרון לבוגרי שרות קרבי מלא 

 .נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות לרבות סופי שבוע וחגים 

 .נכונות לעבודה מאומצת ולהליכה ממושכת 
 לעבודה בכל תנאי מזג אויר. נכונות 
  עברית ברמה טובה מאוד )המאפשרת לימוד חומר מנהלי ומשפטי רב( יתרון לדוברי

 שפות נוספות.
 .בריאות תקינה ומוכחת באישור רפואי 
 .יכולת התמודדות במצבי לחץ  

 

 

 
 הערות

 

, בצירוף אנושבאגף משאבי בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל  .1
 והמלצות.  0תקורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד

עפולה,  77רח' יהושע חנקין קומה ג', בניין העירייה, בלשכת מנכ"ל, את הטפסים יש להגיש  .2
 .//:12בשעה   /270102/1 חמישי עד ליום 

 בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון.  .3

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

 ,האתיופית העדה ליוצאי תינתן לנשים, עדיפות ,שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .5

 מוגבלויות.ולמועמדים עם 

 


