מועצה מקומית חורה

مجلس حورة المحلي

מכרז כ"א 2/2019
פקח לאכיפת חוקי עזר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1ו 2 -לפקודת המועצות המקומיות (בדבר קבלת עובדים ובחירתם)
מכריזה בזה המועצה המקומית חורה על משרה פנויה כדלקמן:
היקף משרה 1000% :משרה .

תיאור התפקיד:


אכיפת כלל חוקי העזר מועצה מקומית חורה :חוקי העזק למניעת מפגעים ,רוכלות,
חניה ,שמירה על הנקיון ,הכוונת תנועה ,שמירה על הסדר ועוד.



ביצוע פיקוח ובקרה על השטחים הציבוריים שבגזרת העבודה ,דיווח על מפגעים
למוקד העירוני ו/או לגורמי המועצה השונים ולפעול למען הסרתם.



בקרה ,פיקוח ואכיפה על קבלנים ו/או כל גורם אחר למניעת פגיעה ברכוש הציבורי.



טיפול בתלונות מוקד בתחום העיסוק



סיוע לגופי המועצה השונים למילוי תפקידם.



הופעות מטעם הרשות המקומית בפני גורמים חיצונים בנושאים הנוגעים לתפקידו.



העבודה הינה במשמרות כולל עבודה במי שישי וערבי חג.

דרישות התפקיד:


השכלה תיכונית מלאה -חובה



בגרות שלם



רישיון נהיגה בתוקף חובה



המצאת אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירות רפואית לעבודה רגלית.



ידע ויכולת בעבודה עם מחשב וטלפונים חכמים.



תעודת יושר מהמשטרה.

תנאים נוספים:


מותנה בעמידה בהצלחה בקורס פקחים.



מותנה בהתחייבות לעבודה למשך  12חודש לפחות.
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כישורים אישיים:


אמינות ומהימנות אישית



יחסי אנוש טובים



קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה



כושר התבטאות בכתב ובע"פ



יכולת תיאום ופיקוח



סמכותיות ונשיאה באחריות



עמידה בתנאי לחץ



ייצוגיות

מועמדים הרואים עצמם כעונים על הדרישות ,יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות
חיים ,צילום רישיון נהיגה בתוקף ,צילומי תעודות לרבות העדר רישום פלילי ,במסירה אישית
בלבד.
תאריך אחרון להגשת מועמדות 11.2.2019 :בשעה . 12:00
לפרטים נוספים נא לפנות למזכיר המועצה בטלפון08-6868404/6 :
ניתן להוריד טפסי מועמדות באתר האינטרנט של המועצה WWW.HURANET.ORG
חאבס אלעטאונה
ראש המועצה

מרכז אזרחי חורה ,ת.ד │8573000 ,1مركز مدني حورة ,ص .ب │ 8573000 ,1טל' │08-6868404 :פ קס 0 8 - 65 10 9 85 :
mmhuramazkirut@gmail.com

www.facebook.com/huranet.org

www.huranet.org

