לעיריית אילת דרוש/ה

מכרז חיצוני  – 6/2018רכז/ת משל"ט וקהילה באגף ביטחון

*כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להיפך.

כ פ י פ ו ת-
תיאור התפקיד-

מנהל אגף ביטחון
אחריות כוללת לגיוס ,הקמה והפעלה של פעילים בשגרה לחירום ,על פי
מודל צוותי חירום שכונתיים .הפעילות בממשק עם המחלקה להתנדבות
ורשת המתנ"סים.
ביצוע הכשרה ותרגול הצוותים כולל הקמת צוותי הנהגה .סיוע והפעלה
בשעת משבר וחירום.
ריכוז ,קישור ותיאום מערך משק לשעת חירום ,לרבות תיאום מענה לכלל
צרכי הרשות להבטחת רציפות תפקודית בחירום.
ריכוז תפעול מוקד מצלמות ,ליווי ממשקי הפעולה של המוקד אל מול גורמי
האכיפה ברשות .ייצוג המוקד בוועדת האכיפה העירונית .ניהול משמרות,
ליווי והדרכת הצוות.

השכלה -
ניסיון מקצועי-

כישורים אישיים-
היקף משרה -
תנאי שכר -









תואר ראשון בתחום רלוונטי (מדעי החברה והרוח/חינוך /עבודה
סוציאלית) -חובה.
ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של שנתיים בהדרכה/הוראה/הנחיית קבוצות-
חובה.
ניסיון בעבודה קהילתית  -יתרון.
שליטה מלאה בסביבת עבודה ממוחשבת.
ניסיון בתחומי היערכות לחירום -יתרון
ניסיון ניהולי /פיקודי -יתרון
רישיון נהיגה בתוקף.
יכולת הובלת והפעלת עובדים ומתנדבים ,יכולת ניהול ותיאום בין גורמים
שונים ,תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש מעולים .אמינות ומהימנות,
מוטיבציה גבוהה וכושר התמדה .יכולת עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון.
משרה מלאה .נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי .מתח הדרגות
לתפקיד המוצע  8עד  +10בדרוג מינהלי או  38עד  +40בדרוג המח"ר (כולל
דרגה אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.

מועמדים גברים ידרשו להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי חוק למניעת העסקת
עברייני מין.
ייצוג הולם -וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם לבני שני המינים ,ולמתן עדיפות ליוצאי אתיופיה
ולאנשים עם מוגבלות.
קבלה לעבודה לאחר ראיון בוועדת מיון וקליטה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור
התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
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  11.3.2018בשעה 12:00
רק פניות מתאימות יקבלו מענה .הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.
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