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המועצה המקומית בענה
למילוי משרה פנויה של  :ממונה של שירותי חירום וביטחון במועצה המקומית
מכרז חיצוני

(קב"ט)

המועצה המקומית בענה מכריזה בזה על קבלת בקשות למילוי משרה פנויה של – ממונה על שירותי חירום
ובטחון במועצה המקומית (קב"ט).
היחידה :מינהל כללי כפיפות ניהולית :לראש המועצה ו/או מזכיר הרשות המקומית .מונחה מקצועית על
ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים.

תיאור התפקיד
ניהול מערך האבטחה ברגיעה ובחירום ,תוך שיתוף פעולה עם כלל הכוחות הפועלים במרחב של הרשות
המקומית  .עיקרי התפקיד:
א .ניהול מערך האבטחה בעת שגרה.
ב .הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.
ג .ריכוז ועדת הביטחון של מועצת הרשות המקומית.
ד .ריכוז מערך משק לשעת חירום (להלן :מל"ח ( ופינוי ,סעד ,חללים ) להלן :פס"ח(.
ה .הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.
ו .תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.
ז .ניהול אירועי חירום ,מסוג פיגוע.
ח .ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.
ט .ארגון פעולות אבטחה של" אישיות מאוימת "ופיקוח עליהן ,בתיאום עם משטרת ישראל.

דרישת המשרה
תנאי סף
.1
.2
.3
.4

השכלה :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר– על ידי המועצה להשכלה גבוהה  ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ  .אם אינו בעל תואר אקדמי נדרש תחליף של שנות ותק
מקצועי כמוגדר בהמשך.
קורס מקצועי :בוגר קורס קציני צה"ל אג"מי ,או בוגר קורס קציני משטרה  ,או בוגר קורס מנב"טים ) מנהלי
ביטחון ( המוכר ע"י משטרת ישראל.
ניסיון מקצועי :ותק של  5שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה.
ניסיון ניהולי :בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה:
 מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי  -ניסיון פיקודי של שנה לפחות;
 בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה וחסר תואר אקדמי  -ניסיון פיקודי של  4שנים;
 בוגר קורס מנב"טים ובעל תואר אקדמי  -ניסיון ניהולי של  5שנים לפחות בתחום הביטחון והאבטחה
בגוף הכולל לפחות  20עובדים;
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 בוגר קורס מנב"טים וחסר תואר אקדמי  -ניסיון ניהולי של  7שנים לפחות בתחום הביטחון והאבטחה
בגוף הכולל לפחות  40עובדים.
 .5רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
 .6שפות – ערבית ועברית ברמה גבוהה.
 .7יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות הOFFICE -
קריטריונים ואמות מידה
.1
.2
.3
.4
.5

עבודה בשעות לא שגרתיות.
נסיעות במסגרת התפקיד.
עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.
עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים
שירותיות בשגרה ובחירום.

היקף המשרה( 100% :משרה מליאה)  .דירוג  :מנהלי/מח"ר .מתח הדרגות.8-10 :
מועמדים מתאימים יפנו בכתב על גבי טופס בקשת עבודה (ניתן לקבלו ממזכירות במועצה) בצירוף קורות חיים,
תעודות והמלצות ומסמכים רלוונטיים לא יאוחר מיום  9/11/2015שעה  12:00בצהרים

למזכירות המועצה.
מועמדים שלא עונים על הדרישות לא יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
הערה :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

עבאס תיתי  -ראש המועצה
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