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 44/20 מספרמכרז פומבי 

  נהג אוטובוססדרן הסעות ו
 

 המועצה האזורית "שדות נגב" מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

 

  הסעות ילדים נהג אוטובוססדרן הסעות ו - תואר המשרה .1

  100% - היקף משרה .2

 מועצה אזורית "שדות נגב" - מקום עבודה .3

 מנהלי -  דירוג .4

 בהתאם להסכם הנהגים 8-10 -  דרגה  5

 למנהל מחלקת תחבורה . מונחה מקצועית ע"י קצין בטיחות בתעבורה. -  כפיפות  . 6

 

 הסעת נוסעים באוטובוס, בהתאם לצורכי הרשות המקומית.  -  תחומי אחריות .7

 למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיותהסעת תלמידים 

 והכל בהתאם לתקנות התעבורה. טיפול בבטיחות ובתקינות של האוטובוס.

 עובדי המועצה וקבלני חוץ סידור עבודת הנהגים

 במחלקת התחבורה שירותי משרדביצוע 

 

 נהיגה לאוטובוס. ןבעל רישיו -  ידע והשכלה .8

 קורס לנהגי רכב ציבורי של המשרד התחבורה. 

 לתקנות התעבורה.  84השתלמות להסעת תלמידים בהתאם לתקנה 

 , עבודה ביומן ודואר אלקטרוני ועוד office ידע בשימושי מחשב

 

 . כנהג אוטובוס שנים לפחות 2מקצועי מוכח ומוצלח בנהיגת אוטובוס  ןניסיו -   ניסיון מקצועי . 9

 האמורה. חיוביות לגבי תקופת עבודתו רצוי המלצות

 

 ב לתקנות 15היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות , בהתאם לתקנה   -  רישום פלילי . 10

 התעבורה. 

 היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין 

  .2001במוסדות מסוימים, תשס"א 

 

אמינות, בעל   .ברשות ומחוצה לה. עבודה תחת לחץ עם ילדיםעבודה  בתפקיד:מאפייני העשייה הייחודיים . 11

 בעל יחסי אנוש טובים, חרוץ ואחראי. יכולת יצירת קשר עם אנשים, סבלנות וסובלנות,

 

  089938922/3בטל'  יוסי ארגמןלמנהל מחלקת תחבורה מר  :  לפרטים נוספים . 12

 

או ניתן להוריד מאתר המועצה.  8:00-16:00ה בין השעות -את טופסי בקשה ניתן לקבל ממזכירות המועצה בימים א

את הבקשות בצירוף קורות חיים, המלצות, תעודות ומסמכים, ניתן להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במזכירות 

ראשון ג' ועצה ולוודא קבלה. לא יאוחר מיום למזכירות המ  nurit@sdotnegev.org.ilהמועצה או לשלוח במייל 

 .15:00בשעה  23/08/2020באלול תש"פ 

 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 בכבוד רב,    

 

 חדד –נורית כהן 

 מזכירת המועצה

 ראש המועצה -העתק: מר תמיר עידאן
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