
 
 

 202208/11/פרסום המכרז:  תאריך
 2022-53 / חיצוניפנימי מכרז כ"א

 מועצה אזורית גולן

 מזמינה בזאת הצעות לתפקיד

 (משרות מ"מ 2משרה אחת קבועה ו) מועצה נהג אוטובוס
 : תיאור התפקיד

 ותחבורה ציבורית הסעת תלמידים 

 הממונהומחוצה לו בהתאם להוראות  נהיגה באוטובוס מועצה ברחבי הגולן 
 כולל שרותי תחבורה ציבורית.  עבודההסידור  ועפ"י      

 ביצוע טיפול שיגרתי באוטובוס 

 רישום מדויק לגבי כל נסיעה 

 שמירה על ניקיון האוטובוס 

 טיפול בבטיחות ותקינות של האוטובוס 

 .הקפדה על ביטחון ובטיחות הנוסעים 
                            

   דרישות התפקיד:
 שנו"ל לפחות( 12תיכונית מלאה ) השכלה

 רשיון נהיגה לאוטובוס בתוקף
 ניסיון של שנתיים לפחות כנהג אוטובוס 

 , צוותי חינוך ותושבים.יכולת לעבוד עם תלמידים
 בריאות תקינה

 חובה – 84השתלמות להסעת תלמידים עפ"י תקנה  מעבר
 

ערנות ודריכות, , ייצוגיות, אחריות לחיי אדם, שירותיות בעבודה מול קהל ועם ילדים בפרט  כישורים אישיים:
  .כושר ריכוז, סבלנות, יחסי אנוש טובים

  דרישות תפקיד מיוחדות:
 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות

 בהתאם לנהלים. -נכונות לעבודה בשעות נוספות
 יכולת עבודה פיזית

 יכולת הסתגלות לעבודה שגרתית
 ב לקנות התעבורה.15היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות בהתאם לתקנה 

, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, אישור היעדר רישום פלילי בגין עבירות מין
 .2001 -תשס"א

 
המשרות יהפכו המשרות מילוי מקום יתפנו כדרך קבע או התפנו תקנים קבועים  2-)היה ו 100% היקף משרה:

 לקבועות(
 מנהלי דרוג:

 +7-11 מתח דרגות:
 מנהל מח' תחבורה כפיפות:

 מיידי תחילת עבודה:
  

 
 .המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד 

 .תנתן העדפה לשייך לקבוצה הזכאית לייצוג הולם ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות 
 בלות לקבל התאמות למשרהזכותו של מועמד בעל מוג 
  מועמדים העומדים ומגישים את כלל המסמכים יזומנו לשיחה מקדימה ובהתאמה לוועדת הבחינה המחייבת

 )משרות בכירות יידרשו במבחני התאמה על פי דרישת משרד הפנים לעניין זה(

                             
למלא שאלון אישי, ולשלוח בצירוף קורות חיים, פירוט מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות 
-153-4, פקס: hr@megolan.org.il, אביטל שדה–ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למנהלת משאבי אנוש 

6964170. 

 _, תשפ"ב._באב 'כח, 202208/25/יום ה'  מועד אחרון לקבלת הצעות: 
 


