
 

 

 

" בקיבוץ יפעת""ס הלבי  העמק המערבי
 

 דרוש/ה
 

 אחזקה( ת/אב בית )עובד
 

 64/2022 מספר מכרז:

 אגף חינוך היחידה:

 אב בית )עובד/ת אחזקה( תואר המשרה:

 5-7נהלי, מ דירוגה:ודרגת המשרה 

 המשר 100% היקף העסקה:

 חיצוני סוג המכרז:

 תיאור התפקיד:

ביה"ס הינו "כפרי", משתרע על שטח שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב ביה"ס. 
 מורים. 100 -תלמידים ולמעלה מ  1,000 -נרחב ומונה כ 

 עיקרי התפקיד: 

  ספרבית ההמבנים והשטח התפעולי בשמירה על תחזוקה נאותה של. 

 כיתות לימוד ומתן שירות  אחזקתכולל  - שוטפות ביצוע עבודות משק בית
 .לצוות המנהלה ולמורים

 ביצוע עבודות אחזקה וגיבוי בתחום אחזקת מבנים ומערכות. 

  בכפוף לדרישות  -ביצוע בקרה שוטפת על מערכות כיבוי ונושאי בטיחות
 המועצה.

 אירועים ופעילויות שונות.שינוע ציוד בהתאם לצרכי הלימודים , 

  שרות שונים, ופיקוח על עבודות קבלניות.קשר עם קבלני 

  טיפול בקריאות חרום במקרים של תקלות חריגות לאחר שעות פעילות
 ביה"ס.

 .אספקה והתקנה של ציוד בבית הספר 

 תנאי סף:

 השכלה
 .לא נדרש

 דרישות ניסיון

 :לא נדרש.  ניסיון מקצועי 
 יתרון -, הבנה בסיסית בחשמל, מים ותקשורת ע טכנירק

 :לא נדרש ניסיון ניהולי 

 דרישות נוספות

 :עברית ברמה סבירה שפות 

 :לא נדרש יישומי מחשב 

 :היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה  רישום פלילי
 2001 -ן במוסדות מסוימים, תשס"א של עברייני מי

 ורכב רישיון נהיגה  



 

 

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד:

 "הנדימן בנשמה" 

 מאמץ פיזי 

 תודעת שרות גבוהה 

 יכולת לעבודה באופן עצמאי ובצוות 

 אכפתיות והקפדה, יוזמה 

 ויכולת הכלה לעבודה עם בני נוער סבלנות 

 )נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות )קריאות פתע 

 פרסת המנהלת בי כפיפות:

 הליך המיון למשרה:

 בחינה.לראיון בפני ועדת יזומנו בתנאי הסף  מועמדים שעומדים

בהליכי  ומחמת מוגבלות ומועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות ל
 . והקבלה לעבודה ומתבקש להודיע על הצורך בכך במועד הגשת מועמדות

לאוכלוסייה הזכאית  כתבנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד המשתיי
 .לייצוג הולם ברשות המקומית

 מנהלה:

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

 .06/09/22הגשת המועמדות לאיוש המשרה תיעשה עד ליום 

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

 ()דרושים ומכרזים < מכרזי כח אדם

 ראש המועצה - אייל בצר 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

http://www.eyz.org.il/

