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 איש/ת אחזקה לביה"ס חופי הגליל )גשר הזיו( – 20/2022 חיצונימכרז כ"א 
 

  .העבודה כולל עבודה בימי חופשות משרד החינוךמשרה,  100% היקף המשרה:
 מנהלת מחלקת החינוך/ מנהל בית הספר. :כפיפות

 שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר. :תיאור העיסוק
 :תחומי אחריות

 תחזוקת תשתיות בית הספר* 
מתן מענה לפניות, עפ"י מידת דחיפותן בהנחיית מנהל/ת בי"ס בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה,  -  

 תשתיות, 
 ליקויים ותקלות בטיחותיות, בתחום אחריות בי"ס.    
 טיפול בפניות שהתקבלו באופן עצמאי או פנייה לגורמים מוסמכים לפי הצורך. -  
 בקרה על ניקיון בי"ס והגשת דוחות שבועיים על מצב ניקיון בי"ס. -  
 ותים אחרים.השתתפות בניקיונות היסודיים של בי"ס במידה ואינו מועסק באותה עת בשיר -  
 פתיחת וסגירת של בי"ס )שערים, כיתות לימוד, משרדים, וחדרי שירות(. -  
 ווידוא קיום הצלצולים עפ"י לוחות הזמנים שנקבעו. -  
גורמים מקצועיים מתוך התרעה בפני מנהל/ת בי"ס לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של  -  

 מחוצה לה.המועצה או 
 מתן הנחיות וביצוע מעקב אחר טיפול בתקלות של הגורמים המקצועיים -  
 השתתפות בהכנת בי"ס לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון, וכדומה. -  
 מתן שירותים חוץ בית ספריים דוגמת בנק. -  
 אספקה והתקנת ציוד בבית הספר* 

 קת ציוד חלופיהעברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספ -  
 אספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה -  
 התקנת ציוד נדרש )כגון תאורה, ציוד חשמלי ועוד(, או פנייה לגורמים מקצוע לצורך התקנה -  
 אחסון הציוד במקומות הייעודים -  
 רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון מנהל/ת בי"ס   -  
 דיםסיוע בשמירה על הבטיחות התלמי* 

 ביצוע משימות בהתאם להנחיות העב"ט -  
 הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה -  
 תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה -  
 בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם בי"ס -  

  :דרישות התפקיד
 התפקיד כרוך במאמץ פיזי.  -* בריאות תקינה 

 * עברית ברמה טובה. .
 בסביבה חינוכית.* יכולת לעבודה 

 התאם לחוק(.* יכולת להצגת אישור ממשטרת ישראל בגין העדר הרשעה בעבירות מין )ב
 

 מכרזים.  –לצפייה בפרטי המשרה והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר 
region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matte  

 .21/6/2022–הגשת מועמדות עד לתאריך 
 .מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלהמועמדים 

 משה דוידוביץ 
 ראש המועצה  
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