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   המועצה המקומית גסר אל זרקא  

 

                              ___________ מכרז חיצוני למשרה פנויה מס'

בהתאם לצו המועצות המקומיות סעיף עובדים , מכריזה המועצה המקומית גסר אל  

 )זכר ונקבה (   מחלקה לרישוי עסקים מנהל/ת   זרקא על המשרות כדלקמן :

   רישוי עסקיםמנהל התפקיד  :  סוג

   50%:  משרה היקף

 .  מח"ר 34-39המנהלי( או  לפי )  7-9מתח דרגות :  

 תאור התפקיד :  

, העסקים פעילות על פיקוח. 3 .עסק רישיון קבלת הליך ניהול. 2 .עסקים לרישוייחידה ה ניהול .1

   ברישוי  לרפורמה  הצעדים  הטמעת. 4 .עירוניים עזר ולחוקי הקיים הדין להוראות בהתאם

 .עסקים
  והתמודדות לפונים תשובה מתן כולל, עסקים רישוי בנושא הטלפוני במוקד  המתקבלות בתלונות טיפול

 .המקומית ברשות  להסדרים בהתאם, לממונה יחידתו פעילות על שנתי פעילות ח" דו הגשת ,.עסקים מול

 .נוספים  מקצועיים לגורמים הצורך ובמידת הפנים למשרד ושליחתם הזנתם , נדרשים דוחות הכנת. ז
 :    השכלה  התפקיד דרישות

 מהמחלקה הכרה שקיבל או, גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר בעל

, הנדסה, ציבורי מינהל :הבאים בתחומים אקדמי לתואר יתרון. לארץ בחוץ אקדמיים תארים להערכת

 לחוק 39 לסעיף בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי או .הסביבה איכות או ,אדריכלות, ערים תכנון

 תעודת או .לעיל בתחומים  טכנאים או להנדסאים יתרון. 2012-ג"התשע ,המוסמכים והטכנאים ההנדסאים

 מלאה בתכנית לימודים אישור או לישראל הראשית הרבנות אישור לפי") יורה יורה(" לרבנות סמיכות

 מכלול  מתוך לפחות בחינות שלוש ומעבר 18 גיל אחרי לפחות שנים שש, בכולל או גבוהה בישיבה

  איסור ודיני  שבת בדיני  יהיו הבחינות משלוש  שתיים( לישראל הראשית הרבנות שמקיימת הבחינות

  יאוחר לא, עסקים רישוי מנהלי קורס בהצלחה לסיים יחויב המנהל :מקצועיות והכשרות קורסים .)והיתר

 .אישי בחוזה שמועסק ככל, כאמור הקורס בסיום מותנה שכרו עדכון. מינויו מתחילת משנתיים

 

 תקציב בהמשך   תהערה: העבודה בלתי צמית והיא מותנ  -

 04-6329118בטלפון  למזכיר המועצה למידע נוסף ניתן להתקשר 

  ניתן למסור אישית למזכיר המועצה עד יוםאת הבקשות כולל קורות חיים 

 במשרדי המועצה   12:00שעה  15.11.2020

     

 ב רבכבוד 

 עמאש  שיך מוראד 

 ראש המועצה  

 

 
  

 


