
 

 

 מכרז למשרת מפעיל מוקד המשולב 

 במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב 
  

לסעיף   תשל"ז  41בהתאם  לעבודה(,  עובדים  קבלת  )נוהל  המקומיות  המועצות  המקומית   1976- לצו  המועצה 
 חובב,  מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן:  נאותתעשייתית ה
 

: בכפוף להסכם הקיבוצי של עובדי המועצה. דירוג השכר  .100%  היקף משרה:מפעיל במוקד המשולב    תואר המשרה:
במשמרות: א'    עבודה  שישי/שבת  –ימים  כולל  העבודה  וחגים  ה'  חובב  :מקום  נאות  תעשייתית  מקומית    מועצה 

 : מנהל המוקד ומנהל אגף חירום ובטחון. כפיפות
 

מפעיל במוקד בטחוני תפעולי של המועצה, הנגשת שירותי הרשות למפעלים ולתושבים בישובים הסמוכים כללי: 
 למועצה. 

 תיאור התפקיד:

 המועצה בחירום ובשגרה. הפעלת מוקד  .1

 טיפול באירועים בטחונים בשטח המועצה באמצעות ניתוב פניות וכוחות סיוע. .2

 הפעלת מערכות שליטה ובקרה בתחום הביטחון ובתחום התפעולי.  .3

 מתן מענה בכוננות לאירועי חירום . .4

 הפעלת מתקן טיפול בשפכים סניטריים ובקרה על מערכות תפעוליות במועצה.  .5

 ריכות אידוי.הפעלת מערך ב .6

 קבלה, רישום וטיפול בתלונות תושבים, העברת התלונות לטיפול הכוננים וביצוע דגימות אוויר במקום התלונה. .7
 תנאים מקדימים למינוי 

 . השכלה תיכונית .1

 ניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות לרבות מערכות טכנולוגיות )מצלמות(. .2

 עבודה במשמרות כולל בשבתות וחגים.  .3

 ב' לרכב גיר ידני . רישיון נהיגה .4

 ידיעת השפה העברית והאנגלית. .5

 . יתרון  –הנדסאי/טכנאי מוסמך בתחומי כימיה או מכונות .6

 .יתרון  –ניסיון בעבודה במוקד עירוני  .7

 . יתרון  –שירות צבאי כקמב"ץ/סמב"ץ  .8
 

 ויושר אישי.יחסי אנוש טובים, בריאות תקינה, אמינות כושר הבעה בעל פה ובכתב,  -כישורים נוספים  
 

 העמידה בתנאי הסף תיבחן בהתאם לאסמכתאות בלבד.  ✓

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. ✓

 מועמד בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. ✓

 תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם.  ✓
 

מסמכי את  www.neot-hovav.org.il ניתן למצוא באתר האינטרנטטופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה 

טלפון:  12:00בשעה  06/02/23א יאוחר מיום ל   mihrazimHR@neho.org.il  ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת 
6543118-08 . 

 * המשרה מאוישת ע"י עובד זמני. 
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