
 

 

 
 2021פברואר  02

 כ' שבט תשפ"א 
 

 )מלגזה/מנוף(   צמ"ה כבד ת ו/י מפעיל לתפקיד 02/2021 מספר  חיצונימכרז  

 

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

    לא תידון. – 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.  

 תפעול אגף   היחידה:  

 ( מנוף לגיזום עצים בישוב)מלגזה/ צמ"ה כבד  ות/ ימפעיל  תיאור המשרה:  

דרגת המשרה  
 ודירוגה:  

 מנהלי  
6-8 

   -  100%*  2 היקף העסקה:  
 גזם  ת/נהג

 מנוף נהג/ת 

 חיצוני  סוג המכרז: 

 גיזום עצים בגובה ע"פ תוכנית עבודה .  .1 תיאור תפקיד: 
 פיקוח על עבודות גינון בגני ילדים .  .2
 פינוי גזם ועבודות נוספות.  .3
 הפעלת מערכות השקיה ומים.  .4
 מילוי מטלות עפ"י הצורך לפי דרישות הממונה.  .5
 

 תנאי סף: 
 השכלה ודרישות מקצועיות  .1

תעודה שוות ערך המוכרת ע"י המל"ג וזאת   או /ו תעודת בגרות ו/או שנות לימוד  12 .א

יש לצרף  )יתרון  – 1958על פי הקבוע בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשח"י 

 תעודה / מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו(. 

רישיון  )יש להציג  -  בתוקף טון ומעלה  15של רישיון נהיגה   -  לתפקיד נהג מנוף .ב

 נהיגה בתוקף( 

יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה  )   1גנן סוג  - לתפקיד גוזם  .ג

 בדרישה זו(. 

 

 ניסיון  .2

)יש לצרף אסמכתאות  ו/או נהג צמ"ה  כגוזם עצים בגובה לפחות שנתיים  ניסיון של  .א

 המעידות על עמידה בדרישה זו(. 

)יש לצרף אסמכתאות המעידות על  יתרון   -ניסיון מפעיל מערכות השקיה ומים   .ב

 עמידה בדרישה זו(. 

 

 דרישות נוספות  .3

 טופס ניתן לקבל במשאבי אנוש(.   –)יש לצרף תצהיר ללא הרשעה פלילית  .א

 

מאפייני עשייה  
 ייחודיים לתפקיד: 

 נכונות לעבודה פיזית.  .א
 נכונות לשעות עבודה גמישות.  .ב

 

 אגף תפעול מנהל  כפיפות:  



 

 

 

 הנחיות להגשת מועמדות:
  מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה  להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים

ם במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה מידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארי)
 ( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף  המקובלים באוניברסיטאות בארץ גבוהה

   drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל הצהרה על קירבה משפחתית המצ"ב  בצרוף מסמך
או הצעות שאליהן לא \הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו .12:00בשעה  2021 בפברואר 14עד ליום 

ליתרונות   לב  גם בשים  יבחנו  הסף  בתנאי  שיעמדו  מועמדים  ייענו.  לא  הדרושים,    שצוינויצורפו המסמכים 
 ם ביותר. במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימי

mailto:drushim@gantik.org.il

