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בהתאם לסעיף ,08לצו המועצות המקומית (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,התשל"ז  ,1977-מכריזה המועצה המקומית
ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.
מכרז פנימי  18/2017לתפקיד אחראי תחבורה ציבורית ברשות המקומית
היחידה:

מחלקת הנדסה

תיאור המשרה

אחראי תחבורה ציבורית ברשות המקומית

דירוג ודרגת המשרה

דירוג אחיד 7-9

היקף העסקה

 50%משרה

כפיפות

מנהלתית – למהנדס המועצה.
מקצועית -לרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
תכלול נושא התחבורה הציבורית ברשות המקומית וממשקיה לצורך התאמה מרבית של
השירות הניתן והמתוכנן לצרכי תושבי הרשות המקומית וקידום המודעות לשירות
הקיים בקרב התושבים .עיקרי התפקיד:

תיאור תפקיד:

 ריכוז והפניית פניות ציבור וצבור וברכי הנוסעים בתחבורה הציבורית ברשותהמקומית.
 הסברה והגברת המודעות הקהילתית לתחבורה הציבורית הקיימת ברשותהמקומית.
 עדכון השתתפות וליווי ביצוע בתהליכי קבלת ההחלטות הקשורים בתחבורההציבורית.
השכלה ודרישות מקצועיות
-

בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומים :הנדסה,
גיאוגרפיה ,תכנון ערים ,כלכלה ,מנהל עסקים ,מדיניות ציבורית או מינהל ציבורי.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,
התשע"ג 2012-באותם תחומים.

דרישות ניסיון:
נסיון מקצועי:

תנאי סף:

 עבור בעל תואר אקדמי כמוגדר לעיל -תינתן עדיפות לניסיון של שנה לפחות בתכנוןתחבורה ציבורית/תשתיות/תפעול תחבורה .הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף
 39לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג 2012-באותם תחומים.
 עבור הנדסאי רשום -שנת ניסיון בתכנון תחבורה ציבורית/תשתיות/תפעול תחבורה. עבור טכנאי רשום -שנתיים ניסיון בתכנון תחבורה ציבורית/תשתיות/תפעולתחבורה.
נסיון ניהולי:
 לא נדרשקורסים והכשרות מקצועיות :
 האחראי יחויב לסיים בהצלחה -קורס לאחראי תחבורה ציבורית ברשות במקומית.לא יאוחר מחצי שנה מתחילת מינויו ,המשך מילוי התפקיד לאחר שישה חודשים
ואילך יתאפשר רק במידה והוסמך במסגרת הכשרה זו.
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דרישות נוספות:

 הכרות עמוקה עם מערך התחבורה הציבורית הקיים. היכרות עם תכניות פיתוח יישוביות. שפות -בהתאם לצורך.
 יישומי מחשב -היכרות עם תוכנות ה OFFICE-והתמצאות בממשקי
תחבורה ציבורית אינטרנטיים (כגון :אתר משרד התחבורה לתחבורה
ציבורים ,אתר המפות הארצי  gov .mapועד).

דרישות נוספות:

 הכרות עמוקה עם מערך התחבורה הציבורית הקיים. -היכרות עם תכניות פיתוח יישוביות.

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל ,יגישו בקשה למשרה פנויה (ניתן להוריד מאתר המועצה
 ,)/http://www.arara-ara.muni.ilבצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי גב' אמאל מזכירה בלשכת
המנכ"ל  ,עד ולא יאוחר מיום חמישי  ,17/12/2017בשעה .14:00

בכבוד,
עו"ד מודר יונס
ראש המועצה
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