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 "ה טבת, תשפ"גכ        
 2023ינואר,  18

 נהג/ת אוטובוס למחלקת תחבורה -54/2022חיצוני  מכרז כ"א
 

בימי שישי ש"ש , נדרשת נכונות לעבודה בשעות נוספות ו 42היקף המשרה : משרה מלאה, 
 . 06:00. שעת תחילת העבודה : ךבעת הצור

 
 קצין בטיחות בתעבורה.  -מקצועי ממונה. מנהל מח' תחבורה, אגף תפעולמנהל  :כפיפות  

 
 תיאור התפקיד:

 נהיגה באוטובוס השייך למועצה או משמש אותה לצורך הסעת תלמידים ו/או נוסעים אחרים * 
 .בהתאם לצרכי המועצה  

 שגרתי באוטובוסים.בבטיחות, תקינות וטיפול * טיפול 
 . ביצוע מטלות ופעילויות מחלקת תחבורה ואגף תפעול* 

 *  זמינות ונכונות לעבודה בכל שעות היום 
 כישורים נדרשים : 

חובה ! יש לצרף את העתק התעודה לקורות החיים.  – שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה 12* 
 התעודה. של מי שלא יצרף העתק תו לא תישקל מועמדו

של משרד התחבורה  + השתלמות להסעת תלמידים בהתאם לתקנה  * תעודת קורס נהגי רכב ציבורי
חובה ! יש לצרף את העתק התעודה לקורות החיים. לא תישקל  –לתקנות התעבורה  84

 מועמדותו של מי שלא יצרף העתקי תעודות.
חובה ! יש לצרף אסמכתאות על הניסיון  –דה כנהג אוטובוס * ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבו

 הנ"ל. לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף אסמכתאות כנדרש. 
חובה ! יש  -ב' לתקנות התעבורה 15* העדר הרשעה פלילית או תחבורתית, בהתאם לתקנה 

 אישור כנ"ל. לצרף אישור לקורות החיים. לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף 
ג אישור העדר הרשעה בעברות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין יכולת להצי* 

 חובה !   - 2001 –תשס"א 
 * עברית ברמה טובה. 

 עבודה מול ילדים בפרט ועם קהל בכלל. ב ואדיבות יותרות, שיסבלנות* 
 * ייצוגיות.

  לחיי אדם.  אחריותהפעלת שיקול דעת ו* 
 המועצה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת חרום.

 הליכי המיון הצפויים למשרה: 
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  -

מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה  -

 זאת במועד הגשת הבקשה. לעבודה.  יש לציין

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם  -

 במועצה.

 מכרזים.  –הגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר פרטי המשרה ולצפייה ב
- region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matte 

 01/02/23 -גשת מועמדות עד לתאריךה
                                                     .המועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבל

 משה דוידוביץ                                                                                                  
 ראש המועצה                                                                                                  
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