מכרז מספר 15/2021
המועצה האזורית מנשה (להלן  :המועצה) מכריזה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

תואר התפקיד :מנהל מחלקת תחבורה
עיקרי התפקיד:
•

אחריות כללית על גיבוש ,תכנון ,התווייה וביצוע של מדיניות המועצה בתחום התחבורה ,מערך ההסעות
למוסדות החינוך והסעות נוספות.

פרוט:
 .1הגדרת מטרות ,תכנון ,ארגון ,ביצוע והוצאה לפועל של מדיניות המועצה בנושא הסעות ,ע"פ כללי
משרד החינוך ,משרד הפנים וכללי המועצות האזוריות, ,בהתאם לנהלי משרד התחבורה והחינוך.
 .2תכנון מערך קווי ההסעה וביצוע אופטימיזציה במערך ההסעות כולל שיבוץ נהגים וקבלנים.
 .3ניהול צי הרכב של המועצה פיקוח ובקרה ,טיפולים ,תאונות ,בטוחים ,הקצאתו ,תקינותו ועוד.
 .4הפעלת מערך הקבלנים של המועצה לביצוע ההסעות ואחריות על התשלומים בהתאם לדרישות
התשלום ולמול המכרזים והחוזים השונים .מעקב ובקרה על קבלת השרות בהתאם להסכמים.
 .5ניהול ,פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת של המסיעים השונים.
 .6אחריות על מערך הדיווחים כלפי משרד החינוך עד אישורם וקבלת התקציבים הנדרשים.
 .7ניהול היערכות מערך התחבורה המועצתי לקראת ובעת חירום.
 .8שיתופי פעולה ומתן מענה למחלקת החינוך ,למנהלי בתי הספר ,למחלקות המועצה השונות עבור
הסעת קבוצות אוכלוסייה בהתאם לצרכים ספציפיים (קשישים ,ילדים ונוער וכו).
 .9מתן מענה רלוונטי ליישובי המועצה ,הורים ותושבים.
 .10ניהול המחלקה :פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה ,על צוות העובדים ,ניהול ובקרה
תקציבית שוטפת ,בקרה על יישום תוכניות עבודה של המחלקה.
סוג מכרז :פנימי /חיצוני
היקף המשרה 6 -100% :ימים בשבוע
דרגת המשרה ודירוגה :מינהלי  /מח"ר
כניסה לתפקיד :מידית
כפיפות :מנכ"ל המועצה
דרישות התפקיד:
השכלה :בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
.1
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או  -הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  33לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג-
. 12/2
או  -תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים
בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל  11ומעבר 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
.2
העיסוק הרלוונטי .עבור הנדסאי רשום -חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי .עבור טכנאי רשום-
שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
ניסיון בניהול מערך לוגיסטי מורכב – יתרון.
.3
ניסיון ניהולי 2 :שנות ניסיון בניהול של לפחות  3עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.
.4
רישיון נהיגה בר תוקף ,עדיפות לבעל רישיון לאוטובוס.
.5
יכולת עבודה בסביבה ממחושבת ועם מערכות מידע.
.6
נכונות לעבודה בלחץ ובשעות לא שגרתיות.
.7
הכרות עם המגזר הציבורי ורשויות מקומיות – יתרון.
.8

 .1העדר הרשעות פליליות או תחבורתיות בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה תשכ"א – 1
 .2היעדר הרשאה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א
 . 2001 .3שפות :עברית  -שליטה מלאה ,כתיבה ודיבור .ערבית – יתרון.
כישורים אישיים נדרשים:
•
•
•
•
•
•
•

אחריות ,יושר אישי ,יוזמה והתמדה
כושר ארגון וניהול עבודה באופן עצמאי
יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה עם צוותים חינוכיים של בתי הספר
ייצוגיות
יכולת לעבוד תחת לחץ
אסרטיביות ,ויכולת הובלת צוות והנעת עובדים
גישה שירותית ויכולת גבוהה של תקשורת בינאישית

מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים ,תעודות הכשרה מקצועית נדרשת
אישורים והמלצות ,לדואר אלקטרוני gkuper@menashe.co.il :או במעטפה סגורה למשרד משאבי אנוש.
הגשת המועמדות עד ליום  4.3.2021בשעה . 13:00
לא יתקבלו פניות לאחר מועד זה .לא יטופלו פניות שלא צורפו להן המסמכים הנדרשים.
מועמד/ת עם מוגבלויות זכאי/ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
**המכרז כתוב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

אילן שדה,
ראש המועצה

