מכרז פומבי

 03פברואר 2019
כ"ח שבט תשע"ט

בהתאם לסעיף  41לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,תשל"ז,1976-
מכריזה בזה המועצה האזורית זבולון ,על משרות פנויה כדלקמן:
המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
תאור המשרה :ממונה על שירותי חירום וביטחון במועצה האזורית זבולון

(קב"ט המועצה)

שיעור המשרה.100% :
תאור התפקיד
קב"ט המועצה .אחראי/ת על:
 ניהול מחלקת הביטחון ,החירום והבטיחות ועובדי המחלקה.
 אפיון צרכי החירום ,הבטיחות והביטחון במועצה וביישוביה.
 הכנת המועצה ויישוביה לאירועי חירום ותיאום עם מנהלי המכלולים והמחלקות
הרלבנטיים.
 ריכוז וועדת המל"ח וועדת הביטחון.
 תפעול מערכי האבטחה במועצה וביישוביה.
 ניהול תקציב מחלקת הביטחון ,חירום ובטיחות.
 אחריות על קשר עם משרדי הממשלה הרלבנטיים :פנים ,ביטחון ,ביטחון פנים וכדומה
כולל קשר עם גופי הסמך שלהם.
 התפקיד כולל עבודה גם בשעות לא שגרתיות.
 קב"ט המועצה ישמש כחלק מתפקידו גם כקב"ט מוסדות חינוך.
תנאי סף למילוי התפקיד (על פי קובץ התפקידים של משרד הפנים):
השכלה:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר– ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ
לארץ .או
הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף  33לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,
התשע"ג 1/61או
בעל תעודת סמיכות לרבנות") יורה יורה ("לפי אישור הרבנות הראשית לישראל .או
בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות אחרי גיל 18
ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
)שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר (.או
בעל  12שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן) ראו סעיף ניסיון ניהולי(.
קורסים והכשרות:
ממונה החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר
משנתיים מתחילת מינויו .עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור ,ככל שהוא מועסק
במסגרת חוזה אישי.
בנוסף :בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס– קציני משטרה או גוף חירום ובטחון אחר.
או בעל ניסיון ניהולי כמפורט להלן) ראו סעיף ניסיון ניהולי(.
ניסיון מקצועי:
בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור  5שנות– ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום
שירות החירום והבטחון.
הנדסאי רשום  6שנות ניסיון מקצועי כאמור.

טכנאי מוסמך  7שנות ניסיון מקצועי כאמור.
בעל  12שנות לימוד  8שנות ניסיון מקצועי כאמור.

ניסיון ניהולי:
בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה– וההכשרות המקצועיות:
מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי  -ניסיון פיקודי/ניהולי של
שנתיים לפחות ;
מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה בעל  12שנות לימוד  -ניסיון פיקודי/ניהולי של 4
שנים– ;
מועמד שאינו אינו בוגר קורס קצינים  -ניסיון פיקודי/ניהולי של  5שנים או שביצע קורסים
והכשרות בתחום החירום והביטחון לפי קביעת הוועדה במשרד הפנים.
דרישות נוספות:
קב"ט המועצה חייב לגור במרחב המועצה או במרחק של עד  20ק"מ ממבנה המועצה האזורית
זבולון.
המועמד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – הכרות עם תוכנות אופיס.
כישורים נוספים:
 אמינות ומהימנות אישית ,חריצות ,תקשורת בין אישית מעולה ,קפדנות ודייקנות בביצוע,
כושר למידה ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ ויכולת השתלבות בצוות ותיק ומנוסה.
 רישיון נהיגה ,בעל רישיון נשק ,יכולת פיקוד ,ניהול ,שליטה והדרכה.
 הכרות קודמת עם המועצה ויישוביה – יתרון.
 בתנאים שווים ,לתושב המועצה האזורית זבולון – יתרון.
הצעות מועמדות בצירוף קורות חיים ,תעודות השכלה ,אישורי ניסיון מקצועי וניהולי
והמלצות ,יש לשלוח לידי מזכיר המועצה האזורית זבולון ,ארז ארד,
לכתובת מייל ,ovdim.zvulun@gmail.com :או לפקס ,04-8478128 :עד תאריך .21.2.2019
עמוס נצר
ראש המועצה
מועצה אזורית זבולון

