פנימי  /חיצוני
מכרז כ"א מס' 209/2021
לתפקיד מנהל/ת מח' פינוי פסולת

תיאור התפקיד:
אחריות לשמירה על סביבת חיים נקייה ביישובי המועצה
• ניהול מערך פינוי הפסולת המוצקה (כולל פסולת ביתית ,תעשייתית  ,גושית גזם ,וחקלאית)
• תפעול מערך המיחזור ברשות.
• ניהול צוות עובדי המחלקה ,כולל הכשרות ובטיחות.
• פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת המחלקה .
• תכנון וניהול בקרה תקציבית תוך התייעלות מתמדת בהיבטים התפעולים והתקציבים של המחלקה.
• מענה לפניות הציבור בתחומי האחריות של המחלקה.
• פיקוח על עבודתם של קבלנים איסוף הפסולת בתחנות המעבר
• אחריות על תקינות המשאיות וכלי האצירה.
• ניהול מלאי כלי אצירה אספקתם ואחזקתם .
• קידום נושאיי בטיחות ,גהות ונגישות במועצה.
כפיפות ארגונית :מנהל אגף שפ"ע
דרישות התפקיד:
השכלה:
תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים
בחוץ לארץ – עדיפות בתחומי ניהול.
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הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג.2012-
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  18ומעבר שלוש בחינות לפחות
מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור
והיתר).

ניסיון מקצועי:
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל :ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי (ניהול ייצור ,
לוגיסטיקה ,תפעול).
עבור הנדסאי רשום :חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור טכנאי רשום :שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
ניסיון ניהולי:
ניסיון של  3שנים לפחות בתפקיד ניהולי – יתרון .
ניסיון בניהול צוות עובדים ( 6-7עובדים) – יתרון .
ניסיון בעבודה מול קבלנים – יתרון.
כישורים אישיים:
אסרטיביות ויכולת עמידה בלחצים.
תודעת שירות גבוהה.
יכולת הובלת תהליכים והנעתם
יכולת תכנון ,ארגון ותיאום תהליכי עבודה מורכבים.
כושר ניהול מו"מ.
קפדנות ,מיומנות טכנית ודייקנות בביצוע.
אמינות ומהימנות אישית.
דרישות ייחודיות:
בעל/ת רישיון מוביל ממשרד התחבורה – יתרון.
שליטה ברמה גבוהה בתוכנות ( officeבעיקר אקסל).
נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
רישיון נהיגה בתוקף – חובה
המשרה המוצעת היא בהיקף של  100%משרה
העסקה בדירוג המנהלי/מח"ר מתח דרגות 38-40/ 8-10
או בשכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
רק פניות מתאימות תענינה – יש להעביר תעודות בעת הפניה
קו"ח ,תעודות והמלצות בציון שם המשרה נא לשלוחadi@maianot.co.il :
לא יאוחר מיום  6/05/2021ב 9:00 -בבוקר

