
 

 

 
 2021יוני  13

 ג' תמוז תשפ"א 

 שפ"ע פועל לתפקיד  דרושים 

 התפעול אגף  היחידה:  

 שפ"ע פועל  תיאור המשרה:  

דרגת המשרה  
 ודירוגה:  

 עפ"י הסכם קיבוצי 

 100% היקף העסקה:  

 / פומבי  פנימי סוג המכרז: 

 תיאור תפקיד: 
 ייעוד: 

 המועצהאיסוף ופינוי אשפה ממקומות ריכוז ייעודיים, מחצרות בתים ומשטחי ציבור בתחומי 

 :פירוט הביצועים והמשימות העיקריות

 : איסוף אשפה   1.

 במועצה יסוף האשפה ממקומות ריכוז ייעודיים א . א

ציבור במהלך פעולת איסוף  איסוף פגרים של בעלי חיים מפחים פרטיים ובשטחי  . ב

 ולאור פניות תושבים המנותבות על ידי המוקד העירוני  ,האשפה

 

 
 

 תנאי סף: 

 דרישות נוספות 

היעדר הרשעה בעבירת מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין   . א

)יש להציג אישור המעיד על עמידה בדרישה   2001במוסדות מסוימים , תשס"א  

 זו( 

 . עברית ברמה גבוהה    -  שפות . ב

 

 שפ"ע מחלקת  מנהל  כפיפות:  

 

 דגשים: 

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

   לא תידון. – קרובי משפחה בקרב עובדי עירייה / נבחרי ציבור 

 .לעבודה הקבלה בהליכי להתאמות זכאי מוגבלות עם ועמדמ .2

 הולם באופן מיוצגת שאינה הולם לייצוג הזכאית לאוכלוסייה המשתייך למועמד עדיפות מתן .3
 . המועמדים שאר לכישורי דומים כישורים בעל הוא אם ,המקומית הרשות עובדי בקרב

 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .4

עפ"י חוות דעתו של  זוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/הה .5

 הממונה הישיר.  

המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ו/או ראיון מוקדם וכן הערכת   .6

 המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם המועצה, לרבות באמצעות מבדק מיון. 

 מובהר כי רק פונים/ות מתאימים/ות יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים. 

 

 
 



 

 

 

 הנחיות להגשת מועמדות:
 :מועמדות למשרה, יש להעבירלהגשת 

 מעודכנים בשפה העברית   קורות חיים .1
במידה שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על  )  תעודות השכלה .2

 ( בארץ שקילות  לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות
 נדרש וכל חומר רלוונטי נוסף המעידים על הניסיון האישורי העסקה )כולל תאריכי העסקה מלאים(  .3
 )מצ"ב(  מסמך הצהרה על קירבה משפחתית .4
 )מצ"ב(  שאלון למועמד .5

 . 12:00בשעה  1202 ביוני  27עד ליום  drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל
 שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו.   מועמדויותאו \שאינן עונות על דרישות המכרז ומועמדויות 

במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית   שצוינומועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות  
 לזמן בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר. 
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