מכרז למשרת מנהל אגף חירום ובטחון
במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב
בהתאם לסעיף  41לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,תשל"ז 1976-המועצה המקומית
התעשייתית נאות חובב ,מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן:
תואר המשרה :מנהל אגף חירום ובטחון היקף משרה .100% :דירוג השכר :חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.
מקום העבודה :מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב כפיפות :מנכ"ל המועצה.

כללי

בניית מערך החירום והביטחון ברשות בסיוע ובתאום גופי הביטחון (פקע"ר ,רח"ל ,מ"י ,משרדי ממשלה ,כב"ה ,מד"א
וכד') והפעלתו בשעת חירום.

תיאור התפקיד ותחומי אחריות
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היערכות לחירום של הרשות המקומית (ריכוז מערך מל"ח ,פס"ח וההתגוננות האזרחית).
ריכוז ועדת הביטחון של הרשות המקומית בשיתוף המפעלים ברשות.
הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום (הנחיות ,נהלים ,תרגילים).
ייצוג הרשות בענייני חירום ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים (רח"ל ,פקע"ר ,כב"ה ,מ"י ,מד"א)
הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.
ניהול אירועי חירום וריכוז תכניות הפעלת המועצה (חפ"ק ,צוותי חירום)
ניהול מערך האבטחה ,הביטחון ,סדר ציבורי ואכיפה עירונית ברשות.
ניהול מרכז ההפעלה והמוקד של הרשות.
ניהול מדיניות אבטחת המידע והגנת סייבר ברשות
ניהול מערך המתנדבים לחירום
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יכולת עבודה בצוות וניהול צוות עובדים ,שליטה ,בקרה והדרכה.
עבודה בשעות לא שגרתיות ובמצבי חירום.
עבודה עם נציגי החירום מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.
מתן שירות בשגרה ובחירום.
כפיפות מקצועית למינהל החירום במשרד הפנים ,רח"ל ,פקע"ר.
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בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
בוגר קורס קציני צה"ל  ,או בוגר קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום ובטחון אחר.
מנהל אגף החירום והבטחון יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מחייבת לממונה חירום וביטחון של משרד הפנים
לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו ,עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור ,ככל שהוא מועסק במסגרת
חוזה אישי.
ניסיון מקצועי של  5שנים בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והבטחון.
ניסיון ניהולי של שלוש שנים לפחות.
עברית ברמה גבוהה.
שליטה בכישורי מחשב וידע יישומי ב- OFFICE .
רישיון נהיגה בתוקף
היעדר רישום פלילי
בעל אישור סיווג בטחוני מתאים (רמה  4לפחות)

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

דרישות התפקיד
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טופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט
 www.neot-hovav.org.ilאת מסמכי ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת
 mihrazimHR@neho.org.ilולא יאוחר מיום  21.02.2019בשעה  12:00טלפון.08-6543118 :
* המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
בברכה,

גדי אלפסי
ראש המועצה
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