
 

 

 

 

 מועצה אזורית עמק יזרעאל
 

 דרושים

 מוקדנים למוקד המועצה -סטודנטים 

 

 68/2022 מכרז:המס' 

 מחלקת ביטחון  היחידה:

 משרת סטודנט :המשרה ודירוגה תגדר

 שעות בחודש 120, עד אחת שעות כל 8עובד שעתי במשמרות של  העסקה: אופן

 הליך הגון, שוויוני ושקוף סוג המכרז:

 תיאור התפקיד:

תושבים באמצעים של תקשורת טלפונית, ההנגשת שירותי המועצה לציבור 
 שירות. עיקרי התפקיד:וירטואלית וכתובה מתוך תודעת 

 הנגשת מידע לתושב על שירותי המועצה.  .א
 וצרכים תפעוליים.קבלת פניות התושבים ביחס למפגעים  .ב
 ניתוב פניות התושבים ליחידה הרלוונטית לטיפול בבקשותיהם.  .ג

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות

 12 .שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה 

  סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה
 העבודה.גבוהה או במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד 

 דרישות ניסיון

 לא נדרש.  - ניסיון מקצועי 

  לא נדרש. -ניסיון ניהולי 
 

 דרישות נוספות

  גבוהה עברית ברמה -שפות. 

  כנות הוהכרות עם ת -יישומי מחשב- Office. 

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד:

 ייצוגיות 

 שירותיות 

 יכולת עבודה בצוות 

  במצבי חירוםמתן מענה 

 מנהלת המוקד כפיפות:

 הליך המיון למשרה:

  פטורה ממכרז.ת סטודנט ולפיכך משרהמשרה הינה 

המועצה אינה מתחייבת לזמן את כל המועמדים העומדים בתנאי הסף לראיון לצורך 
 איוש המשרה. 



 

 

ימיין את המועמדים העומדים בתנאי מנהלת המוקד ורכזת משאבי אנוש צוות בהרכב 
המתאימים ביותר  םנתוניהמועמדים בעלי  מישהויקבע חהסף בהתאם להשכלתם 

 שיזומנו לראיון.   ,לתפקיד

בהליכי  ומחמת מוגבלות והתאמות הנדרשות לאת מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל 
 הקבלה לעבודה ומתבקש להודיע על הצורך בכך במועד הגשת מועמדותו. 

הצוות יראיין את חמשת המועמדים שנקבעו ויבחר מתוכם את המועמד המתאים 
 לאיוש המשרה. 

בנתונים ובכישורים שווים, תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית 
 לייצוג הולם ברשות המקומית. 

 מנהלה:

קורות לרבות  -מועמדות שתוגש ללא תעודות, אישורים תומכים על השכלה וניסיון 
 .לא תיבחן -חיים ושאלון אישי למועמד 

 .22/10/01הגשת המועמדות לאיוש המשרה תיעשה עד ליום 

    www.eyz.org.ilניתן להגיש מועמדות באתר המועצה בכתובת 

 )דרושים ומכרזים < מכרזי כח אדם(

 המועצה ראש  - אייל בצר 

 .זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחדהמכרז נכתב בלשון 
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