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 למועצה האזורית בני שמעון 
 דרוש/ה  

 מנהל/ת מחלקת תחבורה 
 

 תיאור התפקיד:  
 מנהל מחלקת תחבורה: 

 עיקרי התפקיד: גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות המועצה בתחום התחבורה.  -כללי

 ותוכניות עבודה של מחלקת תחבורה  תכנון, ביצוע ובקרת תוכניות תקציב •

 ה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקהניהול, פיקוח ובקר •

 המועצה כולל שיבוץ נהגים וקבלנים תכנון ואחריות על מערך ההסעות של  •

 תחבורה המועצתי לקראת ובעת חירום ניהול היערכות מערך ה •

ינו בתחום  יחליט שה כל נושא אחר בתחומי עיסוק במחלקת התחבורה אשר המעסיק •
 אחריות המשרה

 מידים בחינוך רגיל ובחינוך מיוחד דיווח הסעות תל  -עבודה מול משרד החינוך •

 כנסות משרד החינוך ותקציב המחלקה מעקב אחרי ה •

 טיפול שוטף ומתן מענה לפניות מחלקות המועצה •

 העבודה כוללת שיתופי פעולה אל מול קצין הבטיחות  •

 תלמידים וכלליות אחראי על מכרזי הסעות  •

 אחראי להכנת סידור עבודה לנהגי הרשות המקומית ולקבלני ההסעות  •

 מול ספקים, מכרזים ומענה לתושביםעבודה  •

 
 

 תנאי סף:  
 - השכלה

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל  •
מדעי הטבע,   םלארץ בתחוחלקה להערכת תארים אקדמאיים מחוץ מהכרה מה

 הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם.
 או

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,   39טכנאי או הנדסאי רשום בהתאם לסעיף  •
 . 2012התשע"ג 

 או

מי שהוכיח להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי כי הוא ראוי להיות ממונה על  •
שאין מתקיימות הוראות פסקה זו, ובלבד שהינו בעל השכלה שוות ערך בטיחות אף 

 להשכלה הנדרשת בהן. 
 

 
 - דרישות ניסיון 

 -עיניסיון מקצו
 ניסיון בתחומי העיסוק הרלוונטיים בהתאם לתפקיד המפורט לעיל: 

)ושנתיים לפחות ות ניסיון בתחום עיסוקי התחבורה שנ  4 -עבור בעל תואר אקדמי •
 בתחום המקצוע שנלמד לאחר סיום לימודיו( 



 
 

שנים לפחות   3 -שנות ניסיון בתחום עיסוקי התחבורה )ו 5 -עבור הנדסאי רשום •
 בתחום המקצוע שנלמד לאחר שנלמד לאחר סיום לימודיו( 

שנים לפחות   3 -ושנות ניסיון בתחום עיסוקי התחבורה ) 6 -עבור טכנאי רשום •
 המקצוע שנלמד לאחר סיום לימודיו(  בתחום

 יתרון  -ניסיון בניהול מערך לוגיסטי מורכב במשך שנתיים לפחות •

 יתרון  -יכולת ניהול גבוהה של ארגון גדול •
 

 OFFICEהיכרות עם יישומי  -יישומי מחשב •
 

 יון בתפקיד דומה ברשויות מקומיות יתרון לניס •

 ניהולי בהפעלת צוות עובדים יסיון יתרון לנ •

 ניידות עצמית  •
 

 - דרישות נוספות
 -שפות

 שפת אםברמה  -עברית 
 יכולת קריאה והבנה -אנגלית

 
 

 - רישום פלילי

 ב לתקנות התעבורה. 15ות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה עהיעדר הרש •

בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  עההיעדר הרש •
 . 2001תשס"א  -מסוימים

 
 

 מאפייני עשייה ייחודים בתפקיד: 
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות

 עבודה בחירום 
 מתן מענה לצרכי ההנהלה והעובדים 

 ניידות במסגרת העבודה
 

  -כישורים אישיים 
אמינות ומהימנות אישית, ייצוגיות, שירותיות, יכולת הובלה, יכולת קבלת החלטות, יכולת  

 ניהול עובדים והנעתם, יכולת עבודה בצוות, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות. 
 

 . מנכ"ל המועצהל -כפיפות ארגונית

 מידי תחילת עבודה:   משרה מלאה  - 100% היקף משרה:

נא לצרף לפניה עותק של תעודות השכלה כמפורט   20209.080. –עד ל   להעביר קורות חיים יש  
לעיל, אישורים לניסיון מקצועי והמלצות ממקומות עבודה קודמים. )פניה שתגיע ללא תעודות  

 מתאימות לא תטופל(   

)עבור    9915852-08או באמצעות הפקס   misra@bns.org.il: ניתן להעביר: במייל לכתובת 
 גילי בנשימול(

  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
 .שווה במידה מוגבלות בעלי לאנשים  גם  מופנה המכרז 
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