מכרז מס' 6/17
הארכה לפקחים מסייעים לשיטור העירוני
למועצה מקומית באר יעקב דרושים פקחים מסייעים לשיטור העירוני לפי  100%משרה.
תיאור התפקיד-
פיקוח ואכיפה של חוקי העזר העירוניים  -עיקרי התפקיד:
א .בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.
ב .בקרה ואכיפה של חוקי עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו).
ג .שמירה על הסדר הציבורי.
העבודה תתבצע במסגרת הפיקוח ויחידת השיטור העירוני הכוללת שוטרים ופקחים.
הופעה מטעם הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים בנושאים הנוגעים לתפקידו.
ביצוע כל מטלה נוספת עפ"י דרישות הממונה.
העבודה הינה בשלוש משמרות ביממה כולל עבודה בימי שישי וערבי חג ,שבתות וחגים.
השכלה ודרישות התפקיד:
 12שנות לימוד ,תעודת בגרות  -יתרון.
שירות צבאי מלא-רובאי  3ומעלה לגברים  ,רובאי ומעלה לנשים.
רישיון נהיגה בתוקף.
המצאת אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירות רפואית.
שירות כשוטר או שוטר מתנדב – יתרון.
פקח וטרינריה – יתרון.
תנאים נוספים:
קבלת אישור רמ"ד מיד"פ במשטרת ישראל – תנאי חובה.
עמידה בהצלחה בקורס פקחים עירוניים.
עמידה בהצלחה בקורס פקחים מסייעים.
מותנה בהתחייבות לעבודה למשך  12חודש לפחות.
בעל רישיון או תעודת הרשאה לנשיאת כלי ירייה – יתרון.
כישורים אישיים.
אמינות ומהימנות אישית.
יחסי אנוש טובים.
קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה.
שפות – עברית ברמה גבוהה וכושר התבטאות בכתב ובע"פ.
יישומי המחשב – היכרות עם התוכנה – .office
מאפייני עשייה יחודיים:
ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים.
מתח דרגות :מינהלי .5-8

•

אישור סופי של המשרה – מותנה באישור משרד הפנים.

•

על המועמד לציין כי לא הורשע בעברה שיש עמה קלון ולצרף אישור על העדר רישום פלילי.

•

בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה ,מובא בזה לידיעת
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא
תאושר כאמור בצו.

•

מועמדים מתאימים בלבד יענו.

•

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לנשים וגברים כאחד

•

המועמד יידרש לעבור מיונים בחב' השמה.

* מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.

קורות חיים ,המלצות ותעודות יש להגיש למח' משאבי אנוש במועצה המקומית באר יעקב רח' ז'בוטינסקי
 ,1באר יעקב או במייל  michrazim@b-y.org.ilוזאת עד לתאריך  – 23/8/17יום רביעי.
לבירורים ושאלות נוספות לטל' – .08-9785408

בכבוד רב,
אריק זורגר
מנכ"ל המועצה
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