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 49/2019מכרז פנימי/ חיצוני מס' 

 לתפקיד ממונה על בטיחות וגיהות

 אגף שפ"ע  היחידה:

 ממונה על בטיחות וגיהות  ברשות מקומית  תיאור המשרה: 

  39-37או דרוג הנדסאים + 9-7אחראי נושא +  דרגת המשרה ודירוגה: 

 משרה 100%היקף העסקה:   

  תיאור התפקיד: 

 וידוא הכנת תכנית לניהול הבטיחות 

 וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות 

 וידוא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי רשות 

 .פיקוח על קיום סדרי הבטיחות ברשות המקומית 

 .מסירת מידע והדרכת עובדי הרשות 

 לני חוץ.קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קב 

 .מעקב אחר בדיקות ציוד, כלים והתקנים 

 .ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע ברשות והפקת לקחים 

 ריכוז פעולת ועדת בטיחות 

 .קיום קשרי גומלין עם אגף הפיקוח על העבודה 

  ביצוע כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה, מעבר לעבודה השוטפת, בהתאם לצרכים

 האגף.המשתנים של 

 תנאי סף: 

 השכלה, ניסיון ודרישות מקצועיות:

 אישור כשירות בתוקף מאת מפקח עבודה ראשי.

 דרישות נוספות

 יכולת קריאה והבנה . –אנגלית  –עברית ברמה גבוהה  –שפות  .1

 OFFICE –היכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשב  .2

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

 העובדים.מתן מענה לצרכי ההנהלה ו -

 ניידות במסגרת העבודה . -

 מנהל אגף שפ"ע  כפיפות :

 

 

 

 



 

 

 אופן הגשת המועמדות:

 

על קרבת משפחה  המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרה

חובה לציין את המשרה  http://www.dimona.muni.il/bids/בעיריית דימונה במייל לכתובת: 

 הרלוונטית ואת מספר המשרה. 

 

 ניתן להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון, טופס שאלון

בכתובת מייל  אוקומה ג' בבניין העירייה  303לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה חדר 

yaffaz@dumona.muni.il     :מועמדים שלא יגישו את 14:00בשעה:  10.9.2019עד לתאריך .

 המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה. 

מועמדים מתאימים  7במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 

יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, למשרה. הבחירה תעשה על 

 ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.* 

 

 

 

 

 

 בני ביטון          

 ראש העיר         
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