י"א חשון תשפ"א
 29אוקטובר 2020

מכרז חיצוני/פנימי מס'  29.20לתפקיד נהג מפעיל צמ"ה כבד ,מכולות ודחסניות
למינהל שפ"ע בעריית כרמיאל דרוש/ה נהג/ת מפעיל/ת צמ"ה כבד ,מכולות ודחסניות.
שיעור משרה  - 100%:שישה ימים בשבוע
דרוג :מנהלי דרגה+8 – 6 :
כפיפות :מנהל מחלקת רכב ,פינוי אשפה ותחנת מעבר
תיאור ודרישות התפקיד:
• נהג משאית בעל רישיון ג' חובה (  Cמעל  12טון ) להפעלת צמ"ה כבד ,מכולות ודחסניות
• רישיון עגורן-מנוף – עדיפות
• נסיעת מבחן
• רצינות  ,חריצות ואחריות
• ניסיון קודם  3שנים לפחות
ניתן להגיש מועמדות במייל Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il

או בפקס מס'  04-9884111באמצעות הטפסים הנמצאים באתר העירייה.
מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא  19/11/2020בשעה . 12:00
על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשים כגון :
שאלון אישי ,קו"ח ,אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף ,המלצות ,צילום ת"ז וכו'.
בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל ,לא
תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה .כמו גם בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף.
רק מועמדים מתאימים אשר עמדו בתנאי הסף ,יוזמנו למכרז.
שכר משוער למשרה (ברוטו) :לפי סימולציה שתוצג במעמד המכרז.
המועמדים שיוזמנו למכרז רשאים באם מעוניינים לברר מראש.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
נתון לשק"ד הרכב וועדת המכרזים.

הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

•

הערה – הנחיצות היא לתקן אחד פנוי לאיוש.

•

הערה נוספת – בשל תקופה זו שעל הפרק והנחיות הממשלה המשתנות מעת לעת ,הרכב וועדת
המכרזים סוברני להחליט על קיום המכרז בזום ולא פרונטלי .הודעה על כך תינתן מראש
למועמדים שיוזמנו.

בברכה,
עו"ד עינב בן יהודה
מנהלת משאבי אנוש

העתקים :משה קונינסקי  -ראש העיר
דר' שולה מנחם – מנכ"ל עירייה
יעקב סודרי – ראש מנהל שפ"ע
שמעון בינון -מנהל מחלקת רכב פינוי אשפה ותחנת מעבר
ועד עובדים

