מועצה מקומית דייר חנא
בהתאם להוראות סע'  )7( 9לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) התשל"ז
 ,1977מודיעה בזאת המועצה המקומית דיר חנא על רצונה לקבל הצעות ממועמדים ראויים
העומדים בתנאי הסף למשרה/ות להלן:
*בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להפך.
דרישה מס'. 27_/_2012___ :
תואר התפקיד :ממלא מקום זמני אב בית /איש תחזוקה בבית הספר.
שיעור המשרה :משרה מלאה (  100%המשרה).
דירוג ודרגה :דירוג מנהלי  -לפי מסלול הקידום לעובדי הרשויות המקומיות .
מקום עבודה  :בית ספר יסודי ג' בדיר חנא.
תאור התפקיד:
-

לפי המפורט בקובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון המקומי ביחס למשרה
של אב בית/איש תחזוקה בבית ספר ולפי המופיע בניתוח העיסוקים החדש באתר משרד
הפנים באתר:
http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_ass
/ets/Pagesניתוח-עיסוקים-ודרישות-סףaspx.
עיקרי התפקיד:
א .תחזוקת תשתיות בית הספר.
ב .אספקה והתקנת ציוד בבית הספר.
ג .סיוע בשמירה על בטיחות התלמידים.

כפיפות:
למנהל בית הספר.
דרישות התפקיד -תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות :לא נדרש.
דרישות ניסיון :לא נדרש ניסיון מקצועי או ניהולי.
-

-

שפות:
עברית וערבית ברמה סבירה.
יישומי מחשב – לא נדרש.

רישום פלילי -העדר הרשעה בעבירות מין  ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א – .2001

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 מאמץ פיזי.
 עבודה עם ילדים.
מנהלה- :
-

את הבקשות יש למסור במסירה אישית בלבד ,בימי עבודתה של המועצה ,ללשכת ראש
המועצה המקומית דיר חנא עד ולא יאוחר מיום  8/2/2012שעה  12:00בצירוף כל
המסמכים הרלוונטיים והדרושים.

-

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית בכתובת דיר חנא,
בניין המועצה המקומית .מועמדים ממין זכר מתבקשים לצרף לבקשה אישור משטרת
ישראל בדבר העדר רישום פלילי כאמור לעיל.

-

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

-

מובהר כי מדובר בהעסקה זמנית כממלא מקום במקום עובד המועצה שנפגע בתאונת
עבודה ובהתאם להוראות סע'  )7( 9של צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים
לעבודה) התשל"ז. 1977-

בכבוד רב
סמיר חוסיין – ראש המועצה

