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מכרז פומבי
מס' 01/2014
עיריית קרית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

תואר המשרה:
היקף משרה:
דרוג ומתח דרגות:
כפיפות:

מנהל/ת מחלקת פיקוח.
מלאה.
 39-41בדרוג האקדמאים.
מנהל אגף חרום בטחון ופיקוח.

תאור תמציתי של תפקיד:
אחריות לפיקוח על ביצוע פעולות הפיקוח העירוני בהתאם לחוקי עזר עירוניים/תקנות/נהלים ,אחריות לניהול צוות
המפקחים ,הכנת תוכניות עבודה ובקרת ביצוען הכוללות פיקוח על חניה ,ביקורות בחצרות ובבתים ,בגנים הציבוריים
ובשווקים ,פיקוח על פעולות מניעת מפגעים ברשות הרבים וכדומה.

תנאי סף לדרישות התפקיד:
השכלה:

אקדמית מלאה ממוסד מוכר.

כשירות מקצועית :תעודת יושר )העדר רישום פלילי( ,רצוי השתלמויות בנושאים הרלוונטיים לתפקיד.
נסיון מקצועי :

 3שנים לפחות כקצין משטרה /צה"ל או מפקח ברשות המקומית או  3שנים נסיון בתפקיד ניהולי אחר
בנושאים הרלוונטיים לתפקיד ובניהול צוות של לפחות  5עובדים בכפיפות ישירה.

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יזמה ומעוף ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות,
הבנה ותפיסה ,כושר למידה ,סדר ונקיון ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב
ובע"פ ,יכולת קבלת החלטות ,כושר ניהול עובדים והנעתם ,כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון,
יכולת תיאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים ,יכולת
ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים ,כושר ניהול מו"מ.

דרישות ייחודיות  :עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,נסיעות בתפקיד ,יכולת ניידות.,

הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה )כתובת ( www.kono.org.il:או במשרדי אגף משאבי
אנוש בעירייה .את הבקשות בצרוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף
והמלצות ,יש להגיש במעטפה עליה יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו,
בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו.
תאריך אחרון להגשה :יום חמישי 6.2.2014 ,עד שעה .12:00
•
•
•

מובהר כי בין העירייה לבין מנהל מחלקת פיקוח הקודם ,מתקיים הליך בבית דין לעבודה בנושא סיום העסקתו.
ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
ישראל גל
ראש העיר

