
  

         
 12/04/2018מועד פרסום המכרז: 

 
 2018-02_  חיצוניכרז כ"א מ

 מועצה אזורית גולן
 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 סייר/ת ביטחון
  תיאור התפקיד:

 :יישובים .1
 .שמירה על כשירות היישובים בשגרה 
  .ליווי היישובים בחירום, קשר מול הגורמים הרלוונטיים ביישובים 
 והגורמים ל הדרכות שוטפות במהלך השנה מול תכנית עבודה שנתית אחריות ע

 יישובים )רבש"צים, מגדלים, בוקרים(שונים בה
 על מרכיבי הביטחון ביישובים ואחזקתם. , פיקוח ובקרהאחריות 
  ביצוע בפועל של דו"ח ליקויים וליווי נותני שירות במידת הצורך.פיקוח על 
 474תאם לצורך, בהנחיה וליווי קצין הגמ"ר אחריות על ליווי כיתות כוננות בה. 
 .מיפוי צרכי יישובים והגדרת פרויקטים לטובת תכנית עבודה שנתית 
 .ביצוע ביקורות במקלטי היישובים לבחינת כשירותם ורמת תחזוקתם 

 קשר עם גורמים מקצועיים בנוגע למקרים הנוגעים לנושא. -אירועים חריגים .2
 ( תיאומים מול גורמי חוץ ופנים.)מתמי"ד, משטרה, צה"ל 
 סיורי שטח 
  ,שותפות באירועים ביטחוניים וחריגים עפ"י הנחיות מנהל מחלקת ביטחון )שרפות

 תאונות, פשיעה, וכו...(
 וליווי בהתאם לצורך. ם חריגיםחבירה פיזית ליישובים באירועי 

 מניעה בתחומי הרשות וקשר עם גורמים רלוונטיים. -שריפות .3
 :שונות .4

  נוספות בהתאם להנחיות מנהל המחלקה.ביצוע מטלות 
  ברשות. בתחוםפעילות משותפת בין כל הגורמים הפועלים קידום 
  קיום קשר מקצועי וביצוע מטלות עפ"י דרישות המחלקהקידום תכניות ויעדי ,

 .המחלקה
 .הכנת תכניות עבודה שוטפות ושנתיות מול מנהל מחלקת ביטחון ובקרה על ביצוען 
 חוץ. וגורמי ואגפי המועצה קידום שת"פ עם מחלקות 

 דרישות התפקיד
  :השכלה
 12 .שנות לימוד 
  שנים לפחות.  3קצין בצה"ל/ משטרה או בעל וותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ ממלכתי של 
   :ניהוליניסיון 
 .ניסיון פיקודי של שנה לפחות בגוף ביטחוני 

 דרישות נוספות:
  .היעדר הרשעות פליליות 
 .עברית ברמה גבוהה 
 היכרות עם תוכנות אופיס. 
  .רישיון נהיגה בתוקף 
 .נכונות לשעות עבודה בלתי שגרתיות 

  
כושר יצירתיות וחשיבה עצמאית, אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש גבוהים,  כישורים אישיים:

לטפח יחסים כושר לקיים ויכולת ניהול תקציב, ניהול עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, 
 .החלטות, כושר התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת קבלת  בינאישיים



 
 .100% :היקף משרה

  מנהל מחלקת ביטחון כפיפות:
 :  מנהלידרוג

 6-8:  מתח דרגות
 מיידי תחילת עבודה:

 המכרז פונה לנשים וגברים כאחד
לוח בצירוף קורות ולש ,למלא שאלון אישימועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות 

, אביטל שדה–חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות, למנהלת משאבי אנוש 
hr@golan.org.il,  :6964170-4-153פקס  

 .חתשע" באייר ד', 19/04/2018', היום  :מועד אחרון לקבלת הצעות
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