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מכרז פומבי מס' 14/2013
הארכת מועד
עיריית קרית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:
תואר המשרה:

קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך.

היקף משרה:

 50%משרה.

דרוג דרגה:

מתח דרגות  7-9בדרוג המנהלי או  37-39בדרוג המח"ר ,בהתאם להשכלה.

כפיפות ארגונית:

מנהל אגף חרום בטחון ופיקוח.

תאור תמציתי של עיקרי התפקיד:

אחריות לקיום סדרי הבטחון ,הערכותם למצבי חרום וטיפול בנושאי הבטיחות במוסדות החינוך ברשות המקומית ובכלל
זאת :ארגון הבטחון והבטיחות השוטפים במוסדות החינוך ובפעילות החוץ בית ספרית ,הפעלת מערך הדרכה והשתלמויות
לעובדי ההוראה בנושאי בטיחות ובטחון ,קיום ותרגול של נוהלי הבטחון והבטיחות במוסדות החינוך ולמוכנותה של מערכת
החינוך למצבי חירום בהתאם לחוזרי מנכ"ל ובכפיפות להנחיות הקב"ט המחוזי ,הפעלת תרגילים במהלך השנה על פי
הוראות הרשויות ,אחריות להקצאת מרכיבי בטחון במוסדות החינוך ,ביצוע ביקורים וביקורות במוסדות החינוך בתחומי
הבטחון ,הכשרת צוותי החרום במוסדות החינוך ,ביצוע מטווחים לעובדי הוראה שקיבלו נשק ,הדרכת מורים ,גננות
ותלמידים בהשתלמויות בטחון ובטיחות .כל זאת בהתאם להנחיות משטרת ישראל ,צה"ל ,שרותי החרום ,כללי בטחון,
נהלי משרד החינוך ,נהלי הרשות המקומית והנחיות הממונים .ביצוע מטלות נוספות שיוטלו ע"י מנהל האגף.

תנאי סף לדרישות התפקיד:
השכלה:

 12שנות לימוד.

נסיון מקצועי :

בוגר/ת קורס קציני צה"ל או משטרה  .רצוי נסיון בתפקידי בטחון ואבטחה.

דרישות תפקיד ייחודיות :רשיון נהיגה ,תעודת יושר ,ידע מקצועי עדכני ויכולת ניידות ,נתונים מתאימים לשאת נשק עפ"י
החוק ,גמישות בשעות העבודה ,נסיעות בתפקיד.
המועמד/ת יידרש/תידרש לעבור קורס הכשרה של משרד החינוך במהלך השנה הראשונה
לעבודתו.
כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,קפדנות ודיוק בביצוע ,ערנות ודריכות ,הבנה ותפיסה ,מרץ
ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת קבלת החלטות ,כושר ניהול
עובדים והנעתם ,כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תאום ,פיקוח ובקרה,
סמכותיות ,נשיאה באחריות ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים ,טיפול בו זמנית במספר נושאים
יכולת פתרון בעיות ,יכולת ניהול מו"מ ,יכולת הדרכה וייעוץ.

דרישות נוספות :

ידע בעבודה עם מחשב .ידע והכרות עם תוכנות ) officeכולל הכנת מצגות( .ידע והכרות עם
האינטרנט.

הגשת מועמדות:
טפסים להגשת מועמדות ניתן להשיג במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה או באתר האינטרנט של העירייה )כתובת:
 .(www.kono.org.ilאת הבקשות בצרוף קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה והמלצות ,יש להגיש במעטפה עליה
יצויין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן בתיבת המכרזים הממוקמת באגף משאבי אנוש בעיריית קריית אונו ,בכתובת:
רח' יצחק רבין  41קריית אונו.

תאריך אחרון להגשה :יום רביעי 23.10.2013 ,עד שעה . 12:00
•
•

בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.
יוסי נשרי
ראש העיר

