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 ט"תשע סיון ו"ט שלישי יום

  2019 יוני 18 שלישי יום

 19/10 פנימי  מכרז

 ה/דרוש

   תחבורה מחלקת מנהל התפקיד תואר

 ל"מנכ – כפיפות

  ר"מח  42-40 – ודרגה דרוג

 משרה 100% – משרה היקף

 :התפקיד תיאור

 .ולגנים ספר לבתי ההיסעים מערך של כולל לתפעול ת/אחראי -

 .בהסעות מלווים א"כ מערך ניהול -

 .המיוחד החינוך כולל בהסעות הנעזרים חינוך מוסדות עם שוטף לקשר אחריות -

 .החינוך למשרד ודיווח ובקרה דיווח, מנהלים, הורים, הסעה חברות עם קשר -

 .ההסעות קווי של ואופטימיזציה הסיעים מכרזי בנושא טיפול -

 .ההסיעים חשבונות ואישור גדול בהיקף תקציבית בקרה -

 .המשרד להוראות בהתאם החינוך משרד מול שוטפת עבודה -

 .המועצה ליישובי מחוץ חינוך מוסדות מול שוטפת עבודה -

 המועצה ל"מנכ של ומטלות הנחיות ביצעו -

 : השכלה

 בחוץ אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל או, גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר במוסד שנרכש אקדמאי תואר בעל -

 . 2012 ג"התשע, המוסמכים והטכנאים ההנדסאים לחוק 39 לסעיף בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי או לארץ

 

 : תעסוקתי ניסיון

  העיסוק בתחום ניסיון שנות חמש: רשום הנדסאי עבור. הרלוונטי העיסוק בתחום ניסיון שנות ארבע: אקדמי תואר בעל עבור -

 .הרלוונטי העיסוק בתחום ניסיון שנות שש: רשום טכנאי עבור, הרלוונטי

  :נוספות דרישות

 office -ה תוכנות עם הכירות -מחשב יישומי -

 .בתוקף נהיגה רישיון -

 .מרובות ונסיעות שטח עבודת -

 . שגרתיות לא בשעות עבודה -
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 .בלחצים עמידה יכולת -

 כאחד וגברים לנשים פונה המודעה

  מ"מ י"ע מאויישת המשרה

  רלוונטיות ותעודות חיים קורות בצרוף להגיש יש הטפסים את המועצה מאתר להוריד מועמדות להגשת טפסים

 12:00 שעה 26/06/2019 לתאריך עד במועצה 3 קומה אנוש ומשאבי א"כ' במח ולמסור

 08-6796129 פקס 08-6796101 – לבירור פרטים


