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עיריית טייבה
מכרז משאבי אנוש 2/2017
------------------------------------------------תואר המשרה  :ממונה על שירותי חירום וביטחון ברשות המקומית ..
דירוג :אקדמאי ובהתאם לנוהל הקיים
היקף משרה :מלאה .
מתח דרגות  39 :עד . 41
תיאור התפקיד :-
. 1מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרחב של הרשות
ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות .
 .2הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות .
 .3ריכוז הועדות הבאות ברשות  ,ביטחון ,משק בית לשעת חירום )מל"ח( ופינוי ,סעד ,חללים )פס"ח(.
 .4מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות והכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום .
.5ניהול מערך האבטחה בעת שגרה ותפעול מערך האבטחה במצבי חירום וניהול אירועי החירום ברשות .
 .6ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.
 .7ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת " ופיקוח עליהן ,בתיאום עם המשטרה .
דרישות התפקיד-:
השכלה והכשרה מקצועית  -1 :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה הערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ .
 -2ממונה החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר
משנתיים מתחילת מינויו .
יתרון לבוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף בטחוני אחר .
דרישת ניסיון מקצועי  :ותק של חמש שנים בתפקידים מקצועיים בתחום החירום והביטחון .
יתרון לבעלי ותק הנ"ל בשירות בדרגת רס"ן ומעלה או בדרגה מקבילה במשטרה או בגוף בטחוני אחר.
דרישת ניסיון ניהולי  * :ניסיון פיקודי של ארבע שנים לפחות .
דרישות נוספות  :היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון ,ידע בשפה העברית והאנגלית ברמה גבוהה,
ידע עדכני בישומי מחשב .
כישורים אישיים  :יכולת פיקוד ,ניהול ,שליטה והדרכה .עבודה בשעות לא שגרתיות ,נסיעות בתפקיד .
יש להגיש הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד לעובדים המועסקים בעירייה או לנבחרי ציבור )ככל
שקיימים כאלה(
הצעות מועמדות יש למסור לאגף משאבי אנוש בכתב בצירוף מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים עד לתאריך-
23.2.2017שעה שלוש אחרי הצהריים.
בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צרוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה לא תידון .
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
מכרזים

