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 כדלקמן: ותפנוימשרה  המועצה האזורית "שדות נגב" מודיעה בזאת על

 
  אוטובוס הסעות ילדים נהג - 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

 ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיותהסעת תלמידים למסגרות חינוכיות 
  והכל בהתאם לתקנות התעבורה. טיפול בבטיחות ובתקינות של האוטובוס.

 במחלקת התחבורה שירותי משרדביצוע 
 
 שנות לימוד או תעודת בגרות 12 -  ידע והשכלה .8

 בעל רישיון נהיגה לאוטובוס.                                                           
 משרד התחבורה. קורס לנהגי רכב ציבורי של 

 לתקנות התעבורה.  84השתלמות להסעת תלמידים בהתאם לתקנה 
 
 . כנהג אוטובוס שנים לפחות 2ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בנהיגת אוטובוס  -   ניסיון מקצועי . 9

 האמורה. רצוי המלצות חיוביות לגבי תקופת עבודתו
 

 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 

 
ת, בעל אמינו  ברשות ומחוצה לה. עבודה תחת לחץ. עבודה עם ילדים מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:. 11

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

  089938922/3בטל' לה אוזן בהגב' איז   - לפרטים נוספים . 12
 

  http://www.sdotnegev.org.il המעוניינים ימלאו טופס בקשה אשר ניתן לקבל מאתר הבית של המועצה, בכתובת 
תחת הכותרת מכרזים, "טופס למשרה פנויה". את הבקשות בצירוף קו"ח, המלצות, תעודות נאמן למקור ומסמכים. 

ולאשר  tenders@sdotnegev.org.ilניתן להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבמזכירות המועצה או למייל:  
 . 15:00בשעה  15/9/2022תשפ"ב   לול' באטי חמישיקבלה,   לא יאוחר מיום 

 
הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו. המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני וועדת  •

בחינה לפי הנחיות משרד הפנים. המועמדים העומדים בתנאי הסף יישלחו למבחן להתאמה מקצועי. ועדת האיתור 
תנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על והסינון רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו ב

 מירב הדרישות הנוספות. ולכל הפחות עשרה מועמדים.
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 :הערות 
 
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית  -2021התשפ"א  לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(.בהתאם  1

לייצוג הולם )חרדים ,עולים חדשים ,בעלי מוגבלויות ,עולים מאתיופיה( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של 
 מועמדים אחרים .

 
זדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר ,בעלי כישורים .בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה .ה 2

 מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 
 . זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.3
 
 ה.. מועמד /ת שימצא /שתימצא מתאים /מה למלא המשרה המוכרזת ,אפשר שיידרש /שתידרש לעבור מבחן התאמ4
 
. מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד /ת לבין ענייניו /ענייניה האחרים ובכפוף 5

 לסייגים להעסקת קרובי משפחה ;בהתאם להוראות הדין ,הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים .
 
 וקדם לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף.. מודגש בזאת כי המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מ6
 
 . שכר משוער למשרה )ברוטו( לפי סימולציה שתוצג במעמד המכרז.7

                                                                                                                        
 
 

 המועצה רשאית לשלוח את המועמדים למבחני מיון. ונשים כאחד.המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים 
  

                                                                                                                                                         
 

 בכבוד רב,                       
 

 חדד –נורית כהן 
 מזכירת המועצה

 ראש המועצה -העתק: מר תמיר עידאן
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