
 

 

 למועצה המקומית גבעת זאב
 מוסמך חשמלאי  דרוש/ה

 מכרז פנימי / פומבי

 6 - 9+דרגה  *מנהלי  -דרוג  100 *היקף משרה 
 

 תפקיד:התיאור 
 

  חזוקה בתשתיות החשמל של הרשות המקומית בהתאם לתכנית עבודה תביצוע עבודות

 .האחזקהשתיקבע לו על ידי מנהל מחלקת 

  מהנחת תשתיות ועד חיבור המבנה.ביצוע עבודות חשמל החל 

  מענה לפניות בנושאי תחזוקה חשמל, תשתיות חשמל , לקויים ותקלות בטיחותיות במבנים

ציבוריים בתחום הרשות המקומית ובתשתיות החשמל של הרשות, על פי מידת דחיפותן  –

 ועל פי הנחיית הממונה.

 תן ועל פי הנחיית הממונה.תיקון תקלות וליקויים בתחום התמחותו, על פי מידת דחיפו 

 ישנות ומכללים ישנים למרכזיות  טיפול שוטף במרכזיות תאורה בישוב והחלפת מרכזיות

 חדשות ולמכללים חדשים על פי דרישות המועצה.

 קתי של מערכות חשמל ואלקטרוניקה והתקנת ציוד חשמל במבנים ציבוריים.וטיפול תחז 

  / ספקי חשמל/נקודות הזנה בכל הישוב.טיפול מונע וטיפול שבר במכשיר חשמל 

  עבודה במקביל לחברת החשמל בכל הנוגע למתח גבוהה, להזנות חדשות ולהזנות קיימות

 ולקריאות דחופות במקרה של סכנת חיים.

 .החלפת קווים והמרת קווים לפי דרישות תכנוניות של מחלקת ההנדסה 

  גורמים מקצועיים מתוך התרעה בפני הממונה לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של

 הרשות או מחוצה לה.

 .עריכת דו"ח יומי ממצה לפירוט סוגי העבודה ומיקומן של העבודות 

 הארקות, לפי הנדרש.מכשירים"ח תקופתי לתקינות כלים/עריכת דו/ 

 קט , בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, על פי ביצוע כל משימה, מטלה או פרוי

  הנהלת המועצה.הנחיות הממונה הישיר ו

 

 

 תנאי סף:
 

 השכלה ודרישות מקצועיות
 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה 12

 חובה -תעודת חשמלאי מוסמך

 חובה -שיון לחשמלאי מוסמך יר

 

 סיון מקצועיינ
 ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק הרלוונטי כפי שמופיע בתיאור התפקיד.
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 תכונות נדרשות לתפקיד:
 

ודריכות, יוזמה, קפדנות, הבנה  ערנות: אמינות ומהימנות אישית, מרץ ופעלתנות, תכונות אישיות

 ותפיסה, מיומנות טכנית ותפיסה טכנית, כושר התמדה יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.

יכולת ארגון  : יכולת קבלת החלטות , כושר עבודה בצוות,תכונות ניהול וארגון ) כולל תקשורת(

 ותכנון יכולת תיאום נשיאה באחריות.

 : עמידה במצבי לחץ, יכולת פתרון בעיות והתמדה.מצבי תפקיד

 

  :בתפקיד הייחודייםמאפייני העשייה 
 .משימות הדורשות מאמץ פיזי ועבודה בגובה 

 .עבודה בשעות לא שגרתיות, עבודה בשטח ונסיעות מרובות 

  בכל עונות השנה, ערב עבודת שטחחשיפה לתנאי מזג אוויר קשים 

 

 

 .מנהל שפ"ע  :תכפיפו

 

 

  לכתובת  12/202024/  תאריךניתן לשלוח קורות חיים עד 

 מייל:  02 - 5360107-גבעת זאב: טל 44רח' המכבים   -מועצה מקומית 

ZEEV.MUNI.IL-ZEAHVA@GIVAT-  5360103-02 –פקס. 

 לידי זהבה אקראי

 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד. 

 

mailto:ZEAHVA@GIVAT-ZEEV.MUNI.IL-

