
 

 

 

 

 

 2020אוקטובר  12
 כ"ד תשרי תשפ"א

 106מוקד עירוני ב מוקדן/ית לתפקיד 2020/82 מספר פומבימכרז 

 / המוקד העירוני והסברהאגף קשרי קהילה, דוברות  היחידה: 

 מוקדן/ית תיאור המשרה: 

דרגת המשרה 
 ודירוגה: 

 6-8מנהלי 

 משרה 83%  היקף העסקה: 

 פומבי סוג המכרז:

  ייעוד: תיאור תפקיד:
הנגשת שירותי הרשות לציבור התושבים באמצעים של תקשורת טלפונית, וירטואלית 

 .וכתובה מתוך תודעת שירות

 ת:תחומי אחריו

 :הנגשת מידע לציבור ולתושבים אודות שירותי הרשות .1

מתן שירות טלפוני אדיב, מקצועי ומהיר לתושבי הרשות, אורחיה וגורמים פנים וחוץ  .א

 שונים ברשות המקומית.

מתן מידע עירוני עדכני לציבור הרחב על כל המצוי והמתרחש ברשות )כגון: מידע  .ב

בתי מרקחת, שביתות ברשות תיירותי, אירועי תרבות, תורנות בתי חולים ו

 המקומית וכו'(, בהתאם למדיניות הרשות המקומית ולנוהלי העבודה שנקבעו.

מתן מידע לציבור בעתות חירום ובאירועים חריגים )כגון: פיגועים, מלחמה, תנאי  .ג

 מזג אוויר קיצוניים, הפגנות וכו'(.

 קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים וצרכים תפעוליים: .2

 נתוני הטיפול בפניות התושבים למערכות ממוחשבות ייעודיות.הזנת  .א

קבלת פניות בנוגע למפגעים ומטרדים ביישוב והעברתן לטיפול ביחידות הרשות  .ב

השונות, הנחייה והפעלה של צוותי השטח של הרשות לצורך טיפול בפניות 

וונה שהתקבלו במוקד, כולל מתן דיווח והסבר על המפגעים, מתן עזרה טלפונית והכ

 למקום האירוע, שליחת כוח.

 עזר במקרה הצורך וקישור טלפוני בין הגורמים השונים. .ג

 בקרה מיידית על הטיפול בפניות המתבצע על ידי גורמי היחידה הרלוונטית. .ד

 
 :ניתוב פניות התושבים ליחידה הרלוונטית לטיפול בבקשותיהם .3

 שאלות מבררות.זיהוי הגורם הרלוונטי לטיפול בפניית התושב על פי שאילת  .א

הפניית התושב ו/או הפנייה לטיפול על ידי הגורם הרלוונטי ברשות, בליווי המידע  .ב

 הנדרש כגון פרטי התקשרות, מסמכים נדרשים.

 
 :מתן שירות פנים ארגוני למחלקות המועצה .4

 ריכוז וחלוקת דברי דואר במבנה ומחלקות המועצה .א

 מתן סיוע למחלקות המועצה בהתאם למשימות משתנות .ב

 

 תנאי סף:
 השכלה ודרישות מקצועיות .1

שנות לימוד/תעודת בגרות או תעודה שוות ערך המוכרת ע"י המל"ג וזאת על פי הקבוע  12 
)יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על  1958בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח 

 עמידה בדרישה זו(
 
 
 

 ניסיון .2



 

 

 

 

)יש לצרף אסמכתאות המעידות  בעבודה בשירות לקוחות ו/או מענה טלפוני ןיתרון לניסיו

 .על עמידה בדרישה זו(

 דרישות נוספות .3

 לא הרשעה פליליתל .א

 שפות עברית ברמה גבוהה .ב

, עבודה שוטפת ביישומי OFFICE -יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה .ג

WHATSAPPויישומי אינטרנט שונים ,. 

מאפייני עשייה 
 לתפקיד: ייחודיים

  עבודה במשמרות .1

 ייצוגיות .2

 שירותיות. .3

 יכולת עבודה בצוות. .4

 מתן מענה המצבי חירום. .5

 מנהלת המוקד העירוני כפיפות: 

 
 דגשים:

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה  .1

   תידון.לא  –בקרב עובדי עירייה / נבחרי ציבור 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .2

עפ"י חוות דעתו של הממונה  הזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה .3

 הישיר. 

 
 הנחיות להגשת מועמדות:

)   מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה  להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים
במידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה 

וונטי נוסף ( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלגבוהה  המקובלים באוניברסיטאות  בארץ
 עד ליום drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל הצהרה על קירבה משפחתית המצ"ב בצרוף מסמך

 .12:00, בשעה 2020 באוקטובר 26
 או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו. \הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו

מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצויינו במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית 
 לזמן בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.
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 תאריך: ___________.

 
 

 
 לכבוד

 משאבי אנוש.אגף 
 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית גני תקווה
 
 

 :_____________ת. ז.    שם ומשפחה: ____________
 

 מועמד/ת למשרה: ________________.  ____________________כתובת: 
 
 

 : )נא להקיף את הנכון(מצהיר/ה בזאת
 יש / אין לי קרובי משפחה במועצה. .1

 יש / אין לי קרובי משפחה החברים בוועד עובדים. .2

 יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה. .3
 

את הפרטים הבאים אודות המועסק/ת  במידה והצהרת שיש קרבי משפחה נא לציין
 במועצה.

 
 תפקיד אגף / מחלקה קרבה שם פרטי ומשפחה 
1     
2     
3     
 
 

 חתימת המועמד: _____________.
 

 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם , גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, *"קרוב משפחה": 

 כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץחם, חמות, חתן, 
 


