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 טון  15 עדמנוף לפינוי גרוטאות וגזם  נהג לתפקיד - 201960/מכרז פומבי מס' 
 

, מכריזה בזה: עיריית עפולה על פתיחת 1979 - לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 
 טון. 15 עדמנוף לפינוי גרוטאות וגזם  נהגמכרז למשרה של 

 
 טון. 15 עדמנוף לפינוי גרוטאות וגזם  נהג המשרה 

 מנהלי. דירוג
 6-8 דרגה

 כל משרה. 100%משרות,  2 היקף משרה
תיאור 

 התפקיד
 ושמירה על חזות העיר. גרוטאות, גזם, מתן שרות מקצועי, סיוע באיסוף אשפה

  מנוף גזם.סיוע בניקוי העיר באמצעות רכב 
 .נהיגה במסלול קבוע לפי תכנית שבועית או בהתאם לצורך ולפי פניות מוקד 
 .אחריות להסיע את העובדים שמתלווים אליו 

 כוללת., החזרת המשאית למיקום הריכוז, ניקיונה ועריכת בדיקה אחריות לריקון גרוטאות וגזם 
 .אחריות על כשירות הרכב, תחזוקה, ניקיון, טיפול תקופתי ושמישות הרכב 

 הנחיות קצין בטיחות תעבורה. נהיגה ע"פ חוק וע"פ 
 רישיון נהיגה תנאי סף 

 'טון(. 15)עד  רישיון נהיגה סוג ג 
 

 השכלה
 ( 10תיכונות חלקית )שנות לימוד לפחות. 

 
 ניסיון
  במשך שנה לפחותנהג משאית בצבא או במוסד ציבורי מוכר. 

דרישות 
וכישורים 

 נוספים

 
 כישורים אישיים

 .כושר גופני ויכולת לעבודה פיזית 
 .)חשיפה לתנאי מזג אוויר שונים בהתאם לעונות השנה )עבודת שטח 

 .ראייה תקינה 
 .ערנות ודריכות 

 .הסתגלות לעבודה מונוטונית 
 .יכולת ישיבה ממושכת 

  

 

בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל באגף משאבי אנוש או באתר העירייה,  .1 הערות
 בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד והמלצות. 

עפולה, קומה  47אנוש, קומה א' בבניין העירייה, רח' יהושע חנקין את הטפסים יש להגיש באגף משאבי  .2
  .12:00שעה   8/9/2019תאריך   ראשון, א', עד ליום

 . 6520419-04או בפקס:  meytal@afula.muni.ilניתן להגיש מועמדות גם במייל:  .3
 אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת. 

 בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון.  .4

 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה .5

ולמועמדים  ,האתיופית, לנשים העדה תינתן: ליוצאי עדיפות ,שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .6
 .מוגבלויות בעלי
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