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י' אב תשפ"א
 19יולי 2021
מכרז כ"א חיצוני – – 27/2021
סדרן/נית הסעות ,מחלקת תחבורה
שיעור משרה –  100%משרה  42 ,ש"ש .שעת תחילת עבודה .06:00 :
נדרשת נכונות לביצוע שעות נוספות בעת הצורך.
כפיפות – מנהל אגף תפעול  -מנהל מחלקת תחבורה.
תיאור העיסוק :
אחריות על הכנת סידור העבודה והוצאתו לפועל לכלל הנהגים.
הזמנת קבלני משנה ווידוא ביצוע בפועל.
מתן מענה בזמן אמת לתקלות או לדרישות עפ"י הצורך.
ניהול מספר אירועים במקביל
איש הקשר עם לקוחות המחלקה  :הורים ,מנהלי ביה"ס ,רכזי תחבורה בבתי הספר
מילוי מקום נהגים בעת הצורך סיוע בעבודה משרדית שוטפת ככל שיידרש.
סיוע בעבודה משרדית בעת הצורך.
כישורים נדרשים :
*  12שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה – חובה ! יש לצרף את העתק התעודה לקורות החיים.
לא תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף העתק התעודה.
* שליטה מלאה בעבודה במשרד ממוחשב ובתוכנות  - OFFICEחובה !
* יכולת להצי ג אישור העדר הרשעה בעברות מין ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין
תשס"א –  - 2001חובה !
* תעודת קורס נהגי רכב ציבורי של משרד התחבורה  +השתלמות להסעת תלמידים בהתאם
לתקנה  84לתקנות התעבורה חובה ! יש לצרף את העתק התעודה לקורות החיים .לא תישקל
מועמדותו של מי שלא יצרף העתק התעודה.
*יתרון לניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודה כנהג אוטובוס והעדר הרשעה פלילית או תחבורתית,
בהתאם לתקנה 15ב' לתקנות התעבורה -יש לצרף אסמכתאות על הניסיון הנ"ל.
* יתרון לבעלי ניסיון בתפקיד סדרן/נית בחברת הסעות ולבעלי ניסיון בעבודה בתוכנת הסיעים.
*יכולת לעבודה אינטנסיבית על מספר אירועים במקביל.
* סדר וארגון.
* אדיבות ,ייצוגיות ,שירותיות.
* יכולת לעבוד על מספר אירועים במקביל.
* גמישות מחשבתית ,יצירתית והשקעה במילוי התפקיד.
* חשיבה יצירתית ו"הגדלת ראש".
לצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר – מכרזים.
 https://www.matte-asher-region.muni.il/he/bids/הגשת מועמדות עד לתאריך – .1/8/21
מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.
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