
בני בן-מובחר
ראש המועצה

מכרז פומבי מס' 113/2020
למועצה האזורית מבואות החרמון דרוש

קב"ט מוסדות חינוך
100% משרה )הפרסום בלשון זכר אך הוא מופנה לבני שני המינים(

ייעוד התפקיד:
 • שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום

   של מוסדות החינוך.
 • קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום

   ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.

עיקרי תפקידו:
 1. הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון

   במוסדות החינוך.
2. לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.

 3. תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום
    בשגרה במוסדות החינוך.

4. פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.
 5. ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים

    ובלתי פורמאליים.
6. קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך. 

7. אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
 8. ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום
    הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.

 9. אחריות לקיום ולתרגול של נוהלי הביטחון והבטיחות במוסדות
    החינוך ולמוכנותה של מערכת החינוך למצבי חירום.

 10. אחריות להפעלת מערך ההדרכה וההשתלמויות לעובדי
    ההוראה בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום.

11. אחריות לביצוע תרגילים במוסדות החינוך.
12. אחריות להפעלת מערך ביקורות וביקורים במוסדות החינוך.

 13. תיאום הנפקת אישורי בטיחות למוסדות חינוך מדי שנה בשנה
    במהלך חודש אוגוסט

 14. ביצוע פעולות דומות ו/או אחרות בהתאם להנחיית הממונה
    ו/או דרישות על פי המתחייב על פי הנחיות משרד החינוך.

• כפיפות - לממונה חירום וביטחון מועצה אזורית מבואות החרמון.
דרישות התפקיד:

 • ניסיון מקצועי - וותק של 3 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום
   הביטחון או האבטחה מעבר לשירות החובה )בצה"ל או במשטרה(.

• ניסיון ניהולי - ניסיון פיקודי של שנה לפחות בגוף בטחוני.
דרישות נוספות:

• שפות - עברית ברמה גבוהה. 
.OFFICE-יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה •

• רישיון נהיגה - בתוקף. 
• רישום פלילי - היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
• קבלת החלטות במצבי חירום.

• הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה.
• נסיעות במסגרת התפקיד.

• עבודה עם אוכלוסיה אזרחית במצבי שגרה וחירום.
תנאי העסקה:

 • העבודה בהיקף 100%  משרה. התחלת עבודה מיידית,
  לאחר סיום הליך הבחירה בוועדת הבחינה.

 • דרגה 7-9 בדרוג המנהלי, תנאי העסקה נוספים
  כמקובל לעובדי הרשויות.

המעוניינים מוזמנים להגיש הצעתם בצירוף:
תעודות השכלה, ניסיון, המלצות, קורות חיים

www.mvhr.org.il :ושאלון למועמד הנמצא באתר המועצה

לא יתקבלו הצעות שלא צורפו אליהן תעודות לעניין השכלה ואישורי 
העסקה כנדרש.

רק פניות מתאימות תענינה

 ההצעה תוגש למנהל משאבי אנוש, מר שמוליק בסקיר,
shmulikb@mvhr.org.il :באמצעות כתובת המייל

לא יאוחר מה-15/10/20 שעה 12:00

לפרטים נוספים ובירורים:
 טלפון: 04-6818030  הודעת וואטסאפ: 050-5221011

shmulikb@mvhr.org.il :או לתיבת המייל

המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת בחינה


