מועצה מקומית חורה

مجلس حورة المحلي

מכרז כ"א  – 4/2019אחראי תחבורה ציבורית ברשות המקומית
אחראי/ת תחבורה ציבורית ברשות המקומית
תואר המשרה:
 50%משרה
היקף העסקה:
דרגת המשרה ודירוגה :דירוג מנהלי ,דרגות 7-9
תיאור התפקיד:

תנאי סף:

תכלול נושא התחבורה הציבורית ברשות מקומית וממשקיה לצורך
התאמה מירבית של השירות הניתן והמתוכנן לצרכי תושבי הרשות
המקומית וקידום המודעות לשירות הקיים בקרב התושבים.
תחומי אחריות:
 .1השתתפות וליווי ביצוע בתהליכי קבלת ההחלטות הקשורים
בתחבורה הציבורית ברשות המקומית.
 .2ריכוז וקידום פרויקטי פיתוח תשתיות התחבורה הציבורית
ברשות ,תחזוקת תשתיות תחבורה ציבורית וניהול הקשר עם
כלל הגורמים הרלוונטיים.
 .3ריכוז והפנית פניות הציבור ,ניהול מידע ופיתוח שירות
התחבורה הציבורית ברשות ,בניה וקידום של תכנית תחבורה
ציבורית לרשות ,גיבוש בקשות לשיפור השירות וקיום קש
שוטף מול מנהל/ת תחום התחבורה הציבורית המחוזי
ומפעילי התח"צ.
 .4הטמעת תרבות השימוש בתחבורה הציבורית ,תוך יום פעילות
הסברה והגברת המודעות הקהילתית לתחבורה הציבורית,
פרסום השירות בקרב הציבור ,איסוף צרכי התושבים וליווי
הגורמים מטעם משרד התחבורה בביצוע סקרים ופעילויות
קהילה.
השכלה:
תעודת בגרות
ניסיון מקצועי:
 5שנות נסיון לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים :תכנון
תחבורה ,תכנון תחבורה ציבורית ,תכנון עירוני ,ניהול או פיקוח
תשתיות ,תפעול תחבורה ציבורית ,ריכוז פרוייקטים ברשות
המקומית בתחומים בעלי זיקה לתפקיד.
דרישות מקצועיות:
בעל התפקיד יחוייב לסיים בהצלחה קורס לאחראי תחבורה
ציבורית ברשות המקומית ,לא יאוחר משנה אחת מתחילת מינויו.
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מאפייני העשייה
ייחודיים בתפקיד:

כפיפות:
מנהלה:

•

مجلس حورة المحلي

המשך מילוי התפקיד לאחר  12חודשים ואילך יתאפשר רק במידה
והוסמך במסגרת הכשרה זו.
דרישות נוספות:
השפות העברית והערבית ברמת שפת אם.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות הOFFICE-
והתמצאות בממשק תחבורה ציבורית אינטרנטיים (כגון:
אתר משרד התחבורה לתחבורה ציבורית ,אתר המפות
הארצי  GOV.MAPועוד).
תאום בין גורמים מקצועיים נבחרי ציבור ותושבים
עבודה חינוכית וקהילתית
יכולת הנעה רב תחומית
הכרות עמוקה עם מערך התחבורה הציבורית הקיים.
כפיפות מנהלתית למהנדס הרשות/מנכ"ל הרשות
כפיפות מקצועית לרשות הארצית לתחבורה ציבורית
בקשות למכרז יש להגיש עד יום  28.3.2019בשעה .12:00
טפסים להגשת הבקשות אפשר להגיש במשרדי הרשות המקומית
במרכז האזרחי בישוב.

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

חאבס אלעטאונה
ראש המועצה
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