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מועצה מקומית גדרה
מכרז חיצוני לתפקיד חשמלאי במועצה המקומית גדרה
בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז,1976-
נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.
מכרז:
תיאור המשרה:
דירוג ודרגה :
שיעור המשרה

כ"א מס' 49/20
חשמלאי
 6-8דירוג מנהלי או הנדסאי 36-38
 100%משרה

תיאור התפקיד:
 תחזוקה מתוכננת ושוטפת של מערכת התאורה ברשות המקומית. ביצוע העבודה של רשות המאור ברשות המקומית. טיפול ומענה לתקלות חשמל במוס"ח ובמוסדות הרשות המקומית. מאתר ומתקן תקלות ברשת המאור ,בודק קיום קצר חשמלי באמצעות אמפרמטר,מתקן התקלה ומודיע למנהל העבודה עם איתורם ותיקונם של התקלה/קצר.
 מבצע תיקונים של פנסים ,מחליף בית מנורה ונורה ,קוקטוריס ,כל זאת בהתאם להנחיותהממונה.
 מבצע בדיקה של מרכזיות ומאתר מפסקים שנופלים בגלל עומס יתר ,מבצע מתיחתרשתות של רשת אווירית ורשת תת קרקעית.
 מבצע כל מטלה ,המנותבת לו ע"י הממונה ,מעבר למטלות השוטפות. מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעילותיו לחוקים ולצווים ולנהלים התקפים בשירותהציבורי בכלל השלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.
 מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור וייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה והצעותלשיפור כלים ואמצעים שבשימושו ,בכל הנוגע לתחומי אחריותו ולפעילותו.
 עורך סיורים בלילה בהתאם לתכנית עבודה לצורך איתור תקלות במערכת החשמל.דרישות נוספות הייחודיות לתפקיד
 אמינות ומהימנות אישית ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערניות ודריכות ,הבנה ותפיסה,כושר התמדה ,מיומנות טכנית ותפיסה מכנית ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח
ובקרה.
 העדר פחד גבהים ,מאמץ פיזי לפעולות בודדות ,חשיפה לתנאי מזג אוויר שונים בהתאםלעונות השנה (עבודות שטח).
 העובד מתחייב לשמור ולעבוד על פי כל כללי הבטיחות. עבודות בשעות בלתי שגרתיות.תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות
תיכונית מלאה ,בעל תעודה של עוזר חשמלאי.
ניסיון של  1-2שנים כחשמלאי רשת.
כשירות מקצועית:
תעודת יושר.
רישיון נהיגה בתוקף.

כפיפות:
מנהל אגף תפעול.
רישום פלילי:
היעדר הרשעה בעבירות מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ,תשס"א.2001-
בקשה למועמדות יש להגיש ב 5 -עותקים עד תאריך  18.3.2021בשעה .12:00
טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה או באתר המועצה.
אשת קשר – ורד בסון ,טלפון ישיר08-8593550/548 :
לידיעת המועמדים ,המשרה מאוישת על ידי עובד זמני.
הבהרה :ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה

