22.05.2015

מכרז פומבי מס' 14/2015
הארכת מועד
עיריית קריית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:

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

אחראי תחום חשמל ותקשורת
 42.5 , 100%ש"ש
 7-9בדרוג המינהלי או  37-39בדרוג האקדמאים  /ההנדסאים והטכנאים .
רמת ניידות רכב – ג' 8,000 ,ק"מ  100% ,השתתפות באגרות וביטוחים .
מנהל מח' בינוי ותשתיות

תאור תמציתי של תפקיד:
אחראי לתחזוקת  :א .תאורת רחוב  .ב .חשמל ומיזוג במוסדות העירייה  .ג .מערכת מצלמות האבטחה  .ד .תקשורת
וטלפוניה קווית ( כולל מרכזיות ) .
תאום עבודה מול גורמי חוץ כמו בזק ,חב' חשמל ,כבלים .פיקוח ובקרה על קבלנים ומתכננים  .פתרון תקלות בחשמל .
קבלת עבודה במסגרת ביצוע פרויקטים .

תנאי סף לדרישות התפקיד:
השכלה:

חשמלאי מוסמך  .תינתן עדיפות לבעל/ת תעודת טכנאי/הנדסאי חשמל בנוסף .

נסיון מקצועי :

נסיון מוכח של  3שנים לפחות כחשמלאי מוסמך .

כשירות מקצועית :הכרת חוק החשמל בכל תחומי החשמל .
כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות ,הבנה
ותפיסה ,כושר למידה ,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.

דרישות ייחודיות :

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 ראשון 07.06.2015 ,עד שעה .12:00

מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יקבלו זימון טלפוני לראיון  +מייל .
מועד תחילת עבודה  :מיידי .



התפקיד דורש זמינות/כוננות בשבתות וחגים .
המועמד הסופי ידרש להציג תעודה בדבר ר.פ.




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

