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מועצה מקומית גדרה
מכרז חיצוני לתפקיד נהג ראש רשות
בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז,1976-
נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.
מכרז:
תיאור המשרה:
דרגה :
מכרז:
שיעור המשרה

כ"א מס' 46/20
נהג ראש רשות
 5-7בדירוג המנהלי.
חיצוני.
 100%משרה.

תיאור התפקיד:
ביצוע משימות נהיגה ,שליחויות ותחזוקת רכב עבור ראש הרשות ,לצורך ביצוע תפקידו.
עיקרי התפקיד:
. 1הסעת נוסעים ושליחויות בבטחה ,ברכבו של ראש הרשות.
. 2תחזוקת רכבו של ראש הרשות.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות ,הנגזרות מתחומי האחריות:
 .1הסעת נוסעים ושליחויות בבטחה ,ברכבו של ראש הרשות
א .הסעת ראש הרשות בהתאם לכל צרכי תפקידו.
ב .הסעת כל אדם לצרכי תפקידו עבור הרשות ,על פי הנחיית ראש הרשות.
ג .נהיגה תוך כדי הקפדה על בטיחות הנוסעים ברכב ,לרבות חגירת חגורות בטיחות.
ד .יידוע ראש הרשות על חשש בנושא בטיחות הנסיעה )מטעמי תקינות הרכב ,מצבו
הבריאותי של הנהג ,מידת עייפותו וכדומה( טרם תחילתה.
ה .ביצוע משימות שליחות ,הכוללות נהיגה ליעד ,מסירה או איסוף של דבר מה ,לפי
הנחיית ראש הרשות או מנהל לשכתו.
 .2תחזוקת רכבו של ראש הרשות
א .ניקיון רכבו של ראש הרשות ,לפי הצורך ולפי הנחיות ראש הרשות.
ב .תחזוקת הרכב ,לרבות ביצוע בדיקות מים ,שמן ומילוי דלק.
ג .ביצוע טיפולים תקופתיים לרכב במוסך מורשה ,על פי ההגדרות הנהוגות ברשות ולפי
הנחיית קצין הבטיחות בתעבורה ברשות.
ד .הכנסת הרכב לתיקון במוסך מורשה ,במקרה של תקלה.
ה .העברת הרכב מבחן רישוי שנתי.
ו .תיקון תקלות קלות שביכולתו של הנהג לבצע ,דוגמת תקר בגלגל.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
עבודה בשעות לא שגרתיות.
כפיפות:
כפיפות מינהלתית לראש הרשות.
מונחה מקצועית ע"י ממונה הבטיחות בדרכים ברשות.
דרישות נוספות
עברית ברמה סבירה
רישיון נהיגה רמה ב' לפחות .
בקשה למועמדות יש להגיש ב 5 -עותקים עד תאריך  4.1.2021בשעה .12:00
טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה.
אשת קשר – שרון בן זוהר ,טלפון ישיר08-8593548 :
לידיעת המועמדים ,המשרה כיום מאוישת על ידי עובד זמני.
הבהרה :ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה

