מועד פרסום המכרז14/04/2022__ :
מכרז כ"א פנימי  -חיצוני _23-2022
מועצה אזורית גולן
מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד
סדרנ.ית אוטובוס במועצה האזורית  -הארכה
ייעוד התפקיד
 אחראי על התכנון והסידור המקצועי של מערך ההסעות והנהגים ברשות ,הן בנוגע להסעות והן בנוגע לתחבורה
ציבורית ,כולל פתרונות בשגרה ובחירום.
תחומי אחריות
 ניהול מערך רכבי ונהגי המועצה הן בהקשרי הסעות והן בהקשרי תחבורה ציבורית.
 אחריות על סידור תכנית עבודה ברמה היומית /שבועית /חודשית של מערך התחבורה.
 שיתוף פעולה מול גורמי חוץ לעניין חלוקת ההפעלה של התחבורה הציבורית לגורמי חוץ.
 מענה לבעיות בנושא סידור עבודה ופתרונם.
 מתן מענה טלפוני ופתרונות שוטפים לבעיות ותלונות שעולים מהשטח ומענה לשינויים בתנועה.
 מעקב ותפעול של קווי הסעות ע"י קבלנים חיצוניים ,כולל אנשי קשר ,מסלולים וכו'.
דרישות התפקיד
השכלה:
 12 שנות לימוד כולל תעודת בגרות מלאה .עדיפות תינתן לבעלי תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי
המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים בחוץ לארץ.
קורסים והכשרות מקצועיות:
 יתרון -סיים בהצלחה קורס נהגי רכב ציבורי מטעם משרד התחבורה וסיים בהצלחה השתלמות להסעת
תלמידים בהתאם לתקנה  84לתקנות התעבורה.
 יתרון -רישיון נהיגה על אוטובוס בתוקף.
ניסיון מקצועי:
 יתרון -ניסיון קודם של  3שנים לפחות כנהג אוטובוס.
 יתרון -ניסיון קודם בתפעול מערך הסעות ו/או הסעות תלמידים.
ניסיון ניהולי:
 יתרון -ניסיון קודם של שנתיים בניהול צוות עובדים בסדר גודל דומה.
היעדר רישום פלילי:
 יתרון -לבעלי רישיון אוטובוס שישמש גם כנהג אוטובוס בעת הצורך -היעדר הרשעות פליליות או
תעבורתיות.
 היעדר הרשעה בעבירות מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים-
תשס"א2001 -
כישורים אישיים:
תודעת שירות גבוהה ,יחסי אנוש מעולים ,סדר וניקיון ,אדיבות ונימוס ,ייצוגיות ,אמינות ומהימנות אישית ,יוזמה ,יכולת
ארגון ותכנון ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת עמידה בלחצים ,כושר טיפול במספר נושאים במקביל ,כושר התמדה,
דיסקרטיות
דרישות נוספות:
 עברית ברמה גבוהה ,היכרות עם תוכנות ה,OFFICE -
 שליטה מלאה בסביבה ממוחשבת
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,עבודה בשעות נוספות או כוננות עפ"י הנדרש.
100%
היקף משרה:
מנהל מחלקת תחבורה
כפיפות:
מנהלי
דרוג:
( +8-10ללא עמידה בתנאי נהג אוטובוס) ( +7-11לעמידה בתנאי נהג אוטובוס)
מתח דרגות :
תחילת עבודה :מיידי





המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד.
תנתן העדפה לשייך לקבוצה הזכאית לייצוג הולם ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות.
זכותו של מועמד בעל מוגבלות לקבל התאמות למשרה
מועמדים העומדים ומגישים את כלל המסמכים יזומנו לשיחה מקדימה ובהתאמה לוועדת הבחינה המחייבת (משרות
בכירות יידרשו במבחני התאמה על פי דרישת משרד הפנים לעניין זה)

מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות ,לשלוח בצירוף קורות חיים ,פירוט ניסיון קודם ,תעודות והמלצות,
למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גולן -אביטל שדה , hr@megolan.org.il ,פקס , 153-4-6964170 :ת.ד13 .
קצרין .12900
מועד אחרון לקבלת הצעות :יום ה'  ,12/05/2022יא' באייר ,תשפ"ב__.

