הגדרת תפקיד פקח גינון
סוג תפקיד :התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.
תיאור התפקיד  :פקח גינון ומנהל מערך ההשקיה
ייעוד :פיקוח ואחריות על תפעול ,פיתוח ואחזקת הגינון במרחב הרשות.
תחומי אחריות:
 .1יציאה לשטח ותיאום עבודות הקבלנים.
 .2אחריות לתפעול קבלני גינון שתפקידם לעסוק בתחזוקת גינות ,ערוגות ,שטחים פתוחים
וציבוריים ,חורשות ועצים.
 .3הכנת תוכנית עבודה שבועית ,ניהול יומן עבודה.
 .4מעקב תאום ובקרה מול קבלני גינון וספקים -מעקב אחר ביצוע בשטח וניהול יומן.
 .5פיקוח ואכיפת ניקיון הגנים הציבוריים ושטחי הגינון בהתאם לתוכנית העבודה השבועית
ובהתאם לדרישות החוזה.
 .6פיקוח ואכיפת אחזקת מערכות ותשתיות ההשקייה.
 .7פיקוח על עבודות הפיתוח וההקמה וקבלתן לאחזקה השוטפת.
 .8פיקוח ,טיפול ומעקב על קריאות המוקד תוך עמידה בזמני התקן.
 .9מתן מענה לפניות הציבור ,תושבים וגורמי חוץ ,ככל הנדרש ובכל אמצעי הפנייה אפשריים
בכל שעות הפעילות ומחוצה להם לאורך כל השנה.
 .10ביצוע כל משימה ,מטלה או פרויקט בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה ע"פ הנחיות
הממונה הישיר והנהלת העירייה.
 .11ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם
לצורך.
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות ,הנגזרים מתחומי האחריות:
פיקוח בתחום הגינון ושטחי ציבור
 .1ביצוע ביקורות יומיות של כח אדם בתחום המחלקה.
 .2ביצוע ביקורות על קבלנים על פי תוכנית עבודה ובאופן אקראי.
 .3עבודה מול מוקד  ,106דיווח וסגירת משימות.
 .4ביצוע סריקות יומיות בנושא ניקיון ומפגעים ואחזקת גינון .
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 .1משימות הדורשות אסרטיביות – ניהול עובדים וקבלנים.
 .2בעל כישורי ניהול ויכולת ארגון ,פיקוח ובקרה.
 .3אוריינטציה שירותית גבוהה  -עבודה עם קהל .
 .4ידע טכני בסיסי בנושא אחזקת גינון..
 .5עבודה בשעות לא שגרתיות שבתות וחגים.
כפיפות:
למנהל מחלקת חופים וגינון

ידע
והשכלה:

השכלה:
קורסים והכשרות מקצועיות:

שפות:

 12שנות לימוד לפחות .
יתרון להנדסאי נוף  /אגרונום
ידע בתחום הגינון
יתרון תעודת גנן סוג  1ומעלה
נדרש ניסיון של  3שנים לפחות באחזקת
גינון ציבורי
עברית

יישומי מחשב:

היכרות עם תוכנות ה.OFFICE -

רישיון נהיגה:

בתוקף.

מכרז לתפקיד פקח/ית גינון
היחידה:

אגף תפעול

תואר המשרה:

פקח/ית גינון

דרגת המשרה ודירוגה:
היקף המשרה:

100%

סוג מכרז:

פנימי  /חיצוני.
.1
.2
.3
.4
.5

תיאור תפקיד:

.6
.7
.8
.9
.10
.11

תנאי סף:

מאפייני העשייה
הייחודיים בתפקיד

כפיפות:

יציאה לשטח ותיאום עבודות הקבלנים.
אחריות לתפעול קבלני גינון שתפקידם לעסוק בתחזוקת גינות,
ערוגות ,שטחים פתוחים וציבוריים ,חורשות ועצים.
הכנת תוכנית עבודה שבועית ,ניהול יומן עבודה.
מעקב תאום ובקרה מול קבלני גינון וספקים -מעקב אחר ביצוע
בשטח וניהול יומן.
פיקוח ואכיפת ניקיון הגנים הציבוריים ושטחי הגינון בהתאם
לתוכנית העבודה השבועית ובהתאם לדרישות החוזה.
פיקוח ואכיפת אחזקת מערכות ותשתיות ההשקייה.
פיקוח על עבודות הפיתוח וההקמה וקבלתן לאחזקה השוטפת.
פיקוח ,טיפול ומעקב על קריאות המוקד תוך עמידה בזמני התקן.
מתן מענה לפניות הציבור ,תושבים וגורמי חוץ ,ככל הנדרש ובכל
אמצעי הפנייה אפשריים בכל שעות הפעילות ומחוצה להם לאורך
כל השנה.
ביצוע כל משימה ,מטלה או פרויקט בשגרה או בחירום במסגרת
עבודת המועצה ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת העירייה.
ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות בהתאם
להנחיית הממונה ובהתאם לצורך.

השכלה ודרישות מקצועיות
 12 שנות לימוד
 יתרון להנדסאי נוף /אגרונום
 ידע בתחום הגינון-נדרש ניסיון של  3שנים לפחות באחזקת גינון
ציבורי
 תעודת גנן סוג  1לכל הפחות -יתרון
דרישות נוספות
 שפות – עברית
 יישומי מחשב – ידע בהפעלת מחשב ותוכנות ניהול.
 רישיון נהיגה – בתוקף.
 משימות הדורשות אסרטיביות – ניהול עובדים וקבלנים.
 בעל כישורי ניהול ויכולת ארגון ,פיקוח ובקרה.
 אוריינטציה שירותית גבוהה  -עבודה עם קהל וציבור המתרחצים
והמבקרים.
 ידע טכני בסיסי בנושא אחזקת גינון .
 עבודה בשעות לא שגרתיות שבתות וחגים.
למנהל מחלקת חופים וגינון




מנהלה:




מועד פרסום המכרז :יום חמישי 06.05.21
קורות חיים יש להגיש עד יום :חמישי  20.05.21בשעה 12:00
לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש למייל ko@ma-tamar.co.il
או לפקס 08-6688801
איש הקשר לעניין מכרז זה :אמנון שמעוני מנהל מחלקת חופים
וגינון טל08-6688845 :
ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא ,שאלון זה ניתן להשיג
באתר המועצה האזורית "תמר".

** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן
להיפך.

