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 2021/41מכרז פנימי/חיצוני מס' 
 לתפקיד חשמלאי מוסמך / עוזר חשמלאי

 
  אגף שפ"ע המחלקה:

 חשמלאי מוסמך / עוזר חשמלאי תואר התפקיד:

 (.4 – 6(, או עוזר חשמלאי )+6 – 8חשמלאי מוסמך )+ דרגת המשרה ודירוגה:

 100% היקף העסקה:

 2 מס' משרות:

 
 תאור התפקיד:

 
 מאתר את מקום התקלה ברשת המאור, מתקן את התקלה. -

 מבצע תיקונים של פנסים, מחליף בית מנורה ונורה, קונקטרים. -

 מבצע בדיקה של מרכזיות ומאתר מפסקים שנופלים בגלל עומס יתר. -

 מבצע מתיחת רשתות של רשת אווירית ורשת תת קרקעית. -

 עורך סיורים בלילה בהתאם לתכנית עבודה לצורך איתור תקלות במערכת  -
 החשמל. 

 ות המנותבות על ידי הממונים.מבצע את כל המטל -

 
 מנהל מחלקת חשמל כפיפות: 

 
 דרישות התפקיד:

 
תיכונית, בעל תעודה של חשמלאי מוסמך או עוזר חשמלאי מטעם משרד העבודה  השכלה:
 והרווחה.

 
 ניסיון מקצועי כחשמלאי במשך שנתיים. ניסיון מקצועי:

 
מיומנות טכנית ותפיסה טכנית, כושר התמדה, כושר עבודה בצוות, אמינות  כישורים אישיים:

 ומהימנות אישית, הסתגלות לעבודה מונוטונית.
 

העבודה מתבצעת לעיתים בתנאי מזג אויר קשים, סופי שבוע וחגים,   דרישות תפקיד מיוחדות:
 נדרש מאמץ  פיזי לפעולות בודדות.

 
 ערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה ה -יערך מיון ראשוני בין המועמדים

 לשאלון. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת הקבלה.

  הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים
 הדרושים לא ייענו.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 אופן הגשת המועמדות:

 
על קרבת  דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרההמעוניינים והעונים על 

 משפחה בעיריית דימונה.

: את הנוסח המלא והמחייב של המכרז ודרישותיו מצוי באתר  העירייה בכתובת
/http://www.dimona.muni.il/bids המשרה  בעת הגשת מועמדות חובה לציין את שם

  הרלוונטית ואת מספרה.

 
ניתן למסור את המסמכים הדרושים בהתאם למכרז )קורות חיים, תעודות המעידות על 

 303( לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה בחדר השכלה/רישיון, טופס שאלון
 13.10.2021ך:עד לתארי    yaffaz@dimona.muni.ilבכתובת מייל  אוקומה ג' בבניין העירייה 

 . 12:00בשעה: 
 

, מועמדותם במועד שנקבעכאמור במכרז,  במלואםמועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים 
 לא תילקח בחשבון. 

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבצע הליך מיון מקדים ולבחור מבין 
 מועמדים מתאימים למשרה.  8המועמדים 

זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם  וועדת המכרזים שומרת על
 לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,  174בהתאם להוראות סעיף  הערה:
מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור 

  תם לא תאושר כאמור בפקודה. מועמדים מתאימים בלבד יענו.יכול והעסק

 
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך. זאת בהתאם 

 .1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8להוראות סעיף 
 

 

 

 

 

 

 

 

 בני ביטון
 ראש העיר       
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