לשכת ראש העירייה
 17יוני 2014
מכרז חיצוני 61/14
למשרה של מנהל מדור ביקורת וטיוב עסקי
באג רישוי עסקי מכרזי ושילוט
בעיריית נתניה
כל מקו בו מפורט תאור התפקיד בלשו זכר ,הכוונה ג ללשו נקבה וכ ולהפ .זאת בהתא להוראות
סעי  8לחוק שוויו ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח– .1988
תיאור התפקיד:
 .1ניהול והפעלת צוות תברואני ומפקחי  .אחראיות על תיאו וטיפול בהתא לדרישת מנהל
האג
 .2אחריות על אזור ע"פ חלוקה אזורית
 .3טיפול ,ריכוז ואחריות על הכנת דוחות משפטיי
 .4טיפול והכנת צווי הפסקה מנהליי
 .5טיפול ואכיפה במפעלי מסוכני
 .6טיפול בתלונות מוקד ופניות הציבור
 .7מת עדות בבתי משפט ,הכנת דוחות יומיי שבועיי חודשיי ושנתיי
 .8אחריות להכנת תוכנית עבודה למפקחי וביצוע מעקב ובקרה על הטיפול
 .9טיוב הנתוני מהעסקי
 .10הדרכת המפקחי למת שרות ואכיפה
 .11כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה
דרישות התפקיד:
 .1תואר אקדמאי באיכ"ס/בריאות הסביבה לחילופי הנדסאי איכ"ס /בריאות הסביבה לחילופי
תברוא מוסמ .
 .2ניסיו של שנה לפחות ברישוי עסקי בתחו האכיפה
 .3אמינות אישית .ידע מקצועי גבוה .יכולת למידה ויכולת מת שרות גבוהה לעבודה ע לקוחות.
 .4יכולות ניהוליות.
 .5יכולת התמודדות ע מצבי לח +וקהל קשה.
 .6יכולת עבודה בצוות .
 .7כושר תקשורתי גבוה ע גורמי שוני .
 .8גישה לטיפול בקהל ,גמישות בעבודה ,יכולת עבודה בצוות ,יכולת לימוד עצמי טובה.
 .9השתתפות בקורסי הקשורי לרישוי עסקי
 .10עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,זמינות ברכב
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