מועצה מקומית חורה

مجلس حورة المحلي

מכרז כ"א פנימי  - 2/2020מנהל אגף שפ"ע
תואר משרה :מנהל אגף שפ"ע
דירוג ודרגה :חוזה אישי בשיעור של  70%-60%משכר בכירים בכפוף לאישור משרד
הפנים.
היקף משרה100% :
תאור תפקיד :ניהול תחום שיפור פני העיר (שפ"ע) ברשות ,לטיפוח ושמירת חזות העיר
ורווחת התושב.
עיקרי התפקיד:
 יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה שלתושביה.
 אחריות על ניהול מערך התברואה והווטרינריה ברשות אחריות על ניהול מערך הגינון וחזות הישוב אחריות על ניהול תחום איכות הסביבה ,פרויקטים בתחום הקהילה. אחריות על ניהול תחום התשתיות והאחזקה (ברשויות קטנותובינוניות).
 אחריות על ניהול תחום הפיקוח והאכיפה אחריות על ניהול תחום השירות הווטרינריהשכלה ודרישות מקצועיות:
תנאי סף:
 בעל תואר אקדמאי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלהגבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ
לארץ.
 יתרון לתואר אקדמי בתחומים הנדסה ,תכנון ,אדריכלות ,אגרונומיה,מנהל עסקים או מנהל ציבורי.
 מנהל האגף יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי האגףברשויות המקומיות ,לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו .עדכון
שכרו מותנה בסיום הקורס .
דרישות ניסיון:
 ניסיון מקצועי:של  5שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים :אחזקה,
לוגיסטיקה ,איכות הסביבה ,פיקוח ובקרה ,תברואה ,פיתוח תשתיות,
תכנון עירוני.
 ניסיון ניהולי:ניסיון בניהול של  5עובדים לפחות ,כאשר על תקופת הניהול לעלות על
משך זמן של שנתיים לפחות או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח
דרגות  38-40ומעלה ,למשך שלוש שנים לפחות.
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דרישות נוספות:
 שפות – עברית ברמה גבוהה יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות office. תעודת יושר הצלחה במרכז הערכה שייקבע על ידי הרשותמאפייני התפקיד:
 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה עבודה בשעות לא שיגרתיות נסיעות מרובות ברחבי הרשות ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוההאיוש המשרה הינו לתקופה של  12חודשים והמשך איושה בכפוף למציאת מקורות מימון
על ידי הרשות.
מועמדים הרואים עצמם כעונים על הקריטריונים מתבקשים למלא את הטפסים הקיימים
באתר המועצה בכתובת

http://www.huranet.org/LaToshav/Pages/drushim.aspx

מרכז אזרחי חורה ולהגישם בצירוף התעודות המתאימות למזכירות המועצה עד ליום
 31.5.2020בשעה .12:00
08-6868404
טלפון:
mmhuramazkirut@gmail.com
מייל:

המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

בברכה,
חאבס אלעטאונה
ראש המועצה
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