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 הודעה על משרה פנויה   -עיריית סח'נין

לסעיף .1 תש"מ    )ב(2בהתאם  עובדים(,  לקבלת  )מכרזים  העיריות  על   1979  –לתקנות  סח'נין  עיריית  בזה  מכריזה 

 המשרה הפנויה הבאה :

 

 אוט נהג ציוד הנדסי ומפעיל רכב טי  תואר  התפקיד :  
   100%   היקף משרה :

 תיאור התפקיד :  
 ניקיון רחובות ציבוריים ושפות מדרכה תוך נהיגה ברכב טיאוט מיוחד .  -
 אוט . תחזוקת רכב טי -
 ודה . קיון הרכב ושטיפתו בתום יום העבני -
 הפעלת ציוד הנדסי שברשות העירייה .  -

 דרישות התפקיד :  
 מכונה ניידת . שיון יר –רישיון נהיגה 

 . השכלה תיכונית 
 יתרון  -ת טיאוט נעלת מכוסיון בהפני

 יחסי אנוש נאותים . 
 דרישות נוספות :  

 שליטה בשפה הערבית +עברית .
 תוכנת אופיס  היכרות    –מי מחשב  יישו 

   כפיפות : 
 לקת שפ"ע  מנהל מח 

 .7-5דרגה ,  מנהלי ג: דירותנאי העסקה 
 

למלא את הטפסים המיועדים לכך ואשר ניתן לקבלם  כל הרואה עצמו/ה מתאים/ה למילוי המשרה הנ"ל יכול/ה 
. www.sakhnin.muni.il ם מאתר העירייה בכתובת ממזכירות העירייה בשעות העבודה הרגילות או להוריד אות

צירוף התעודות והמסמכים ב ניההבקשות תוגשנה למנהל משאבי אנוש בעירייה במשרדו בבניין העירייה בקומה הש
ם בצירוף תעודות השכלה ואישורים המאמתים: )תעודות ואישורים*  : הוכחת ניסיון בעבודה  + קורות חיים מתאימי

אריכי העסקה מלאים , חלקיות משרה ותפקיד והוכחת ניסיון ניהולי ( במועד שלא יאוחר המעידים עד ניסיון בציון ת
 אחה"צ.   13:00 שעה 23/8/2021שני   מיום 

 קיימת אפשרות למבחני מיון ומבחנים פסיכוטכניים למועמדים העונים על דרישות התפקיד . 

ת לבקשתו לצורך אימות  המסמכים. ת להגיש את המקור וכן העתק של כל התעודות וההמלצות המצורפו/*על המועמד
 שצורף נאמן למקור. תק המקור של המסמכים יוחזר למועמד במקום לאחר אישור מנכ"ל העירייה כי ההע

וא"ל בכתובת  או בד  04-6787420לבירורים והבהרות ניתן לפנות למנהל משאבי אנוש מר ואפי גנאמה בפקס. 
  afi@sakhnin.muni.ilw 21/8/2021שבת   עד ליום . 

 נקבה, וההפך" ן "בכל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשו 

 *לגבי בקשות שתתקבלנה ללא המסמכים והאישורים הנדרשים, העירייה לא תדון בהן.  
 להקפיא את המכרז בכל שלב . שומרת לעצמה את הזכות  העירייה 

 

 בכבוד רב 
 אבו ריא   תא ספוד"ר 

 ראש העיר 

http://www.sakhnin.muni.il/
mailto:wafi@sakhnin.muni.il
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