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 התחזוקהחשמלאי מוסמך לאגף  – 22/64מכרז חיצוני מס' 

בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(,  3בפקודת העיריות ולקבוע בתקנה  167בהתאם לסמכותי בסעיף 
 אני מכריז בזאת על משרה פנויה כדלקמן: 1979 –התש"ם 

 

  חשמלאי מוסמך תואר המשרה:

 משרה. 100%: הקף המשרה

 מנהל אגף התחזוקה או מי מטעמו.: מנהל כפיפות 
 

 בדרוג הרלוונטי. 9-7: דרוג ודרגה
 

 : תיאור התפקיד 
ודה שתיקבע לו על ידי עב בהתאם לתכנית עירייה ובמבני ציבורבתשתיות החשמל של הואחזקת א. ביצוע עבודות תחזוקה 

 האגף. מנהל 

 אחזקת חשמל, התקנה וחיבור מתקנים וכיו"ב., ב. ביצוע עבודות חשמל

ציבוריים בתחום הרשות  -במבנים חשמלים ותקלות חשמל, ליקוי ג. מענה לפניות בנושאי תחזוקת חשמל, תשתיות
 מידת דחיפותן ועל פי הנחיית הממונה המקומית ובתשתיות החשמל של הרשות, על פי

 הממונה ד. תיקון תקלות וליקויים בתחום התמחותו, על פי מידת דחיפותן ועל פי הנחיית

 ציבוריים ל במבניםוהתקנת ציוד חשמ . טיפול תחזוקתי של מערכות חשמל ה

 הרשות . טיפול מונע וטיפולי שבר במכשירי חשמל / ספקי חשמל / נקודות הזנה בכל ו

 לקריאות דחופות במקרה של סכנת חייםמתן מענה . ז

 .מתוך הרשות או מחוצה לה . התרעה בפני הממונה לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של גורמים מקצועייםח
 

 עבודות החשמל במוסדות החינוך, משרדי ומבני הרשות.ט. ביצוע כל סוגי 
 

י. עבודה מול קבלן חשמל וחברת חשמל, איתור תקלות בנושא חשמל, טיפול בפניות במוקד, ביצוע פעולות ומטלות 
 באירועים עירוניים.

 ביצוע מטלות נוספות בטווח הרחב של העיסוק בהתאם להנחיית הממונה.. יא

 ם בתפקיד:מאפייני העשייה הייחודיי
 משימות הדורשות מאמץ פיזי ועבודה בגובה• 

 עבודה בשעות לא שגרתיות, עבודה בשטח ונסיעות מרובות• 

 חשיפה לתנאי מזג אוויר קשים בכל עונות השנה, עקב עבודת שטח• 

 נכונות לעבודה המחייבת הקפצות לתיקון ליקויים מסכני חיים• 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 דרישות המשרה:
 השכלה

 .חובה –מלאי מוסמך או ראשי מטעם משרד העבודה והרווחה תעודה של חש

 ניסיון מקצועי: -דרישות ניסיון
 שנות ניסיון כחשמלאי מוסמך. 2

 
 : כישורים אישיים

 אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.
 נשיאה באחריות וכן טיפול בו זמנית במספר נושאים.יכולת ביטוי בכתב ובע"פ, כושר עבודה בצוות, 

 נכונות לעבוד מעבר לשעות המקובלות על פי הצורך.

 הודעות חשובות למועמד:
עיריית רמלה מודיעה בזאת על זכותו של כל מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו 

בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו, יפרט את בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד אשר מבקש לקבל התאמות 
הצורך בהתאמות ויצרף לפנייתו במסגרת מכרז זה מסמכים ו/או חוות דעת המעידים על הצורך בביצוע ההתאמות 

 הנדרשות.
כמו כן, עיריית רמלה פועלת בהתאם להוראות החוק על מנת להבטיח ייצוג הולם בקרב עובדיה, בכלל הדרגות 

בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלויות, של בני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, של והמקצועות, של 
מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים. אשר על כן, עיריית 

וצות המפורטות לעיל, תינתן רמלה מודיעה כי למועמד העומד בדרישות הסף לתפקיד והוא משתייך לאחת מן הקב
 עדיפות בהליך הקבלה לעבודה למשרה זו.   

על המועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד  להגיש הצעותיהם/ן בצירוף קורות חיים, תעודת השכלה  ושאלון 
 www.ramla.muni.il אישי למועמד/ת שניתן להורידו  באתר העירוני   

לפרטים: טלפון       15.00      בשעה         01/12/2022          ד לתאריך בכותרת מכרזים < מכרזי משאבי אנוש ע
9771579  –08, 

 את הטפסים ניתן להגיש בדרכים הר"מ:
, יש להגיש את המסמכים בפורמט  shanian@ramla.muni.ilבאמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת  .א

  PDFקריא רצוי 
 רמלה 20במשרדי משאבי אנוש רחוב מבצע משה  במסירה אישית .ב

פניות אשר תגענה ללא טופס מועמד ותעודות העונות לדרישות המכרז כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בוועדת 
 מכרזים.

 

 מיכאל וידל
 ראש העיר
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