מכרז למשרת מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה
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 תפעול ולוגיסטיקה היקף משרה .100% :דירוג השכר :הסכם בכירים בכפוף לאישור משרד
הפנים ( 60%-70%משכר מנכ"ל) .מקום העבודה :מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב כפיפות :מנכ"ל המועצה.
כללי :תכנון ,בקרה ואחזקת תשתיות ומערכות במרחב הציבורי והפעלת השירותים המוניציפאליים בתחום המועצה.
תיאור התפקיד ותחומי אחריות
 .1ניהול אגף התפעול והלוגיסטיקה.
 .2תכנון ותפעול תשתיות המועצה ,בניית תכנית בקרה ואחזקה של המערכות במרחב המועצה.
 .3הפעלת ותחזוקת תשתיות מערכות השפכים ,החשמל ,המים והגינון בשטחה הציבורי של המועצה.
 .4תכנון ,תפעול ובקרת מערכות תקשוב ותקשורת ,הסעות ,הסעדה במשרדי המועצה ומרכז מבקרים.
 .5אחריות להפעלת מערך השפכים התעשייתים ובריכות האידוי של המועצה.
 .6אחריות להפעלת אתר הפסולת של המועצה.
 .7אחריות לתכנון וביצוע התמיכה הלוגיסטית למועצה.
תנאי סף לתפקיד
 .1השכלה –
 .1.1בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמאים בחוץ לארץ( .יתרון לתחומי מכונות/כימיה/תעשיה וניהול/לוגיסטיקה/מדיניות ציבורית).
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר שלוש בחינות
לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
 .2ניסיון מקצועי –
 .2.1עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמור לעיל –  5שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 .2.2עבור הנדסאי רשום –  6שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 .2.3עבור טכנאי רשום –  7שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 .3ניסיון ניהולי –  3שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
 .4יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות ה ,OFFICE -תוכנות מיחשוב לוגיסטיקה.

כישורים אישיים:
נכונות לעבודה מאומצת ,בתנאי לחץ ובשעות מרובות וחריגות ,יכולת קבלת החלטות ,ניהול עובדים והנעתם ,ארגון
תכנון ,תאום ופיקוח ,כושר התבטאות בכתב ובעל פה.

טופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט
 www.neot-hovav.org.ilאת מסמכי ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת mihrazimHR@neho.org.il
ולא יאוחר מיום  22.07.2019בשעה  12:00טלפון.08-6543118 :
* המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
בברכה,
גדי אלפסי
ראש המועצה
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