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 .טון 20נהג3ת מנוף חשמל עד לתפקיד  -0//3202מס'  ומבי מכרז פ
 

 , מכריזה בזה: /2/9 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם /בהתאם לסעיף 
 .טון 20חשמל עד נהג3ת מנוף עיריית עפולה על פתיחת מכרז למשרה של 

 
 טון 20נהג3ת מנוף חשמל עד  המשרה 

 מנהלי דירוג
 6-8 דרגה

  200% היקף משרה
 

תיאור 
 התפקיד

 

 מתן שרות מקצועי וסיוע בעבודות תשתית בתחום החשמל ברשות.

 עבודות בתחום חשמל רחובותהפעלת משאית מנוף ו. 

  לנקבע ע"י מנהל מחלקת חשמל נהיגה ועבודה שוטפת לפי תכנית יומית ושבועית בהתאם
 ודיווח על ביצוע עבודות שונות בתחום.

 הרכב ושמישות תקופתי טיפולתחזוקה, ניקיון, , הרכב כשירות על אחריות. 

 נהיגה עפ"י חוק ועפ"י הנחיות קצין בטיחות תעבורה של הרשות. 

 .אחריות להסיע את העובדים שמתלווים אליו 

  מנהל ישיר ו3או מנהל האגף.ביצוע פעולות ומטלות עפ"י הנחיות  
 
 
 
 

 תנאי סף 

 רישיון  נהיגה

 שיון נהיגה סוג ג'יר 
 השכלה

  (.שנות לימוד לפחות 20חלקית )תיכונית 

 מטעם משרד העבודה והרווחה מוסמךחשמלאי לבעל3ת תעודת  עדיפות. 
 ניסיון 

  מוכר במשך שנה לפחות.או ארגון נהג משאית בצבא או במוסד ציבורי 
 

 והדרכות הכשרות

  העובד3ת המתקבל3ת לתפקיד יחויב להשתתף בהכשרות והדרכות המתקיימות מעת לעת בנושא
 .הדרכת עבודה בגובה וכד'

 
 

 דרישות תפקיד מיוחדות: 
 .היעדר פחד גבהים 

 .כושר גופני ויכולת לעבודה פיזית 
 .)חשיפה לתנאי מזג אויר שונים בהתאם לעונות השנה )עבודת שטח 
  תקינהראייה. 
 שמיעה תקינה. 

 רנות ודריכות.ע 

 .הסתגלות לעבודה מונוטונית 

 .יכולת ישיבה ממושכת 
או  אנוש משאבי באגף לקבל ניתן אותם טפסים גבי על ורק אך להגיש יש למכרז בקשות .2 הערות

 ת3המועמד כישורי על המעידות ותעודות חיים קורות בצירוף, להוריד באתר העירייה
 והמלצות.

 , עפולה 79 חנקין יהושע' רח, העירייה בבניין באגף משאבי אנוש להגיש יש מועמדותה את .2
 .22:00 בשעה  /27373202ראשון   ליום עד   

 . 07-/612072או בפקס:  shanit@afula.muni.ilניתן להגיש מועמדות גם במייל:  ./
 הגשה על המועמד3ת.קבלת האחריות ואישור  

 . לדיון תובאנה לא המועמד כישורי על המעידות והתעודות המסמכים כל ללא שתגענה בקשות .7
 . נקבה ללשון גם הכוונה, זכר בלשון התפקיד תיאור מפורט בו מקום כל .1

 לנשים, האתיופית העדה ליוצאי:  תינתן עדיפות, שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .6
  .מוגבלויות בעלי ולמועמדים
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