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 לאיוש משרה זמנית למילוי מקום
 

בתנאים זמנים מילוי מקום  משרה פנויההמועצה האזורית "שדות נגב" מודיעה בזאת על 

 כדלקמן :
 .ואב ביתעובד אחזקה         - תואר המשרה. 1

 100%           -היקף משרה. 2

  מנהל המוסד       -כפיפות. 3

 במועצה אזורית "שדות נגב" יישוביה ומוסדותיה         -מקום העבודה. 4

 . דרגה בהתאם לסיווג הכשרהדירוג מינהלי        -והדרגההדירוג . 5

 .)חשמל וכיוצ"ב) תשתיות, תחזוקת שטחי ציבור ברחבי הרשות בהתאם לתחום התמחותו     -תיאור התפקיד. 6

 .בתחום הרשות המקומיתתקשורת ומצלמות תשתיות והתקנת תחזוקת  .תחומי אחריות

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר  .אספקה והתקנה של ציוד במבנים ציבוריים

ת תחזוקה תחזוקת תשתיות בתחום הרשות המקומית א. ביצוע עבודו. 1 :מתחומי האחריות

ב. מענה לפניות בנושאי ציוד, תחזוקה, תשתיות, ליקויים  בתשתיות הרשות המקומית 

ותקלות בטיחותיות במבנים ציבוריים בתחום הרשות המקומית, על פי מידת דחיפותן ועל 

ג. תיקון תקלות וליקויים בתחום התמחותו, על פי מידת דחיפותן ועל פי  .פי הנחיית הממונה

ד. התרעה בפני הממונה לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של גורמים  .ההנחיית הממונ

התקנת תקנה של ציוד במבנים ציבוריים אספקה וה. 2 .מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה

העברת ציוד בלתי . בהתאם לתחום התמחותו (כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד)ציוד נדרש 

ציוד מתכלה ובלתי מתכלה למבנים ציבוריים  אספקת .תקין לתיקון, ואספקת ציוד חלופי

רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון  .אחסון הציוד במקומות הייעודים .ברשות

 בתחום אחריותו ובכל בקשה מהממונה הישיר  .הממונה

  -דרישות התפקיד. 7

 OFFICE   ידע ושליטה בתוכנת  יתרון. -שנות לימוד ומעלה יתרון. הכשרות מקצועיות 12 השכלה    

 יתרון -

  

. רישיון נהיגה ב. עבודה בשעות לא שגרתיות .א. משימות הדורשות מאמץ פיזי  מאפייני העשייה בתפקיד:  

 בתוקף חובה

 089938910/1ממר מוטי אדרי מנהל מחלקת חינוך, ניתן לקבל      -פרטים נוספים .8

את הבקשות בצירוף  WWW.SDOTNEGEV.CO.ILלהוריד מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת ניתן טופסי בקשה 

או סגורה לתיבת המכרזים קורות חיים, המלצות, תעודות ומסמכים בכתב בצירוף פרטי הממליצים ניתן להגיש במעטפה 

יז'  ראשון מיום לא יאוחר ולוודא קבלה, למזכירות המועצה tenders@sdotnegev.org.ilאבדואר אלקטרוני לשלוח 

                                                 המכרז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר הנקבה כאחד. . 15:00בשעה  21/11/2021בכסלו 

 בכבוד רב                                                                                                                                   

 חדאד-נורית כהן                

 המועצה  מזכירת

 ראש המועצה                                                               –העתק: מר תמיר עידאן 
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