מינהל משאבי אנוש ומינהלה

לעיריית אילת דרוש/ה
מכרז חיצוני מס'  –27/2017מציל ים
אגף תיירות ואכיפה – מינהל תפו"ח

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להיפך.
מנהל מחלקת חופי רחצה והצלה או מי מטעמו
כ פ י פ ו ת-
שנתיים
תקופת ניסיון -
להבטיח שהמתרחצים יתרחצו במים בגבולות המקומות המוכרזים
תיאור התפקיד-
בלבד.
למנוע את הרחצה במקומות ובזמנים אסורים.
למנוע מהמתרחצים לצאת מתחום מקום הרחצה המוכרז במים.
להגיש עזרה ראשונה במים לזקוקים לה.
להגיש עזרה ראשונה לנזקקים עד שיוחלף על ידי מגיש עזרה
ראשונה.
לשמור על סוכת ההצלה וציוד ההצלה וכן להבטיח תקינותם בכל
עת.
וכל משימה אחרת שתוטל ע"י הממונים. .
השכלה -
א .תעודת "מציל מוסמך" מטעם משרד התמ"ת (תעודת מציל
סוג  1ומעלה).
ב .תעודת השתלמות בנושא עזרה ראשונה למצילים.
דרישות נוספות -
א .עבודה בחוץ בתנאים פיזיים קשים.
ב .עבודה הכרוכה במאמץ פיזי.
ג .עבודה הכרוכה בסיכון פיזי.
ד .שעות עבודה מרובות ועבודה תחת לחץ בעונת הרחצה.
ה .עבודה עם קהל רב ומגוון ,הכולל ילדים.
יחסי אנוש מעולים ,אמינות ומהימנות ,אוריינטציה שירותית ,יכולת
כישורים אישיים-
עבודה בתנאי לחץ.
משרה מלאה .על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא
היקף משרה -
שגרתיות כולל שבתות וחגים.
בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.
תנאי שכר -
מתח הדרגות לתפקיד המוצע  6עד ( +9כולל דרגה אילתית) עפ"י
מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.








בתפקיד משמש מ"מ.
ייצוג הולם -וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם לבני שני המינים ,ולמתן עדיפות ליוצאי אתיופיה
ולאנשים עם מוגבלות.
מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת מיון וקליטה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית
ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי חוק למניעת העסקת
עברייני מין.
על המעוניינים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,במעטפה סגורה ובציון מספר המכרז
למינהל משאבי אנוש ומינהלה ,עיריית אילת ,בית התמר .ת.ד  14אילת  88202או לפקס . 08 – 6367003
מועד אחרון להגשת הבקשה  30/11/2017שעה .12:00
רק פניות מתאימות יקבלו מענה .הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.
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