ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על מכרז עתודה פומבי לגיוס

מאתר/ת מקומות קלפי

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מזמינה את הציבור להגיש מועמדות לתפקיד מאתר מקומות
קלפי בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת במכרז עתודה.
תמצית תיאור התפקיד:
מופקד על בדיקת מקומות הקלפי הקיימים ברחבי הארץ ,לרבות איתור מקומות קלפי חדשים.
מאתר מקומות קלפי נגישים לאנשים המוגבלים בניידות בהתאם למסמך אפיון קלפי נגישה.
נמצא בקשרי עבודה רציפים עם נציגי הרשויות המקומיות ,משרד הפנים ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה )הלמ"ס( ונציבות השוויון לאנשים עם מוגבלויות.
מעביר המלצותיו לעניין שינוי מקום קלפי או קביעת קלפי נגישה לראש האגף האחראי לעדכון
מפת הקלפיות במערכת המחשוב של משרד הפנים ולהעברת ההמלצות לתיקונים הקשורים
לנגישות לנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות.
משמש בנוסף לתפקידו גם כנהג הוועדה ,בהתאם לצורך ועל-פי הנחיות המנהלת הכללית.
מבצע משימות\מטלות נוספות בהתאם לצרכים ועל-פי הנחיות הממונה.
תמצית דרישות התפקיד והניסיון הנדרש:
השכלה – השכלה אקדמית )תואר ראשון( ,מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או לחלופין
הנדסאי\טכנאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים.
לחלופין השכלה תיכונית  12שנות לימוד עם דרישות ניסיון כמפורט בהמשך.
* תעודת הסמכה בנגישות השירות ממשרד העבודה והרווחה )הנגשה פיזית של משרדים,
מבנים ,תשתיות וסביבה-מתו"ס(.
* תינתן עדיפות לבעל תעודת הסמכה לנגישות )מתו"ס( .מועמד שיבחר ואין ברשותו תעודה
כזו ,יתחייב להשלים ההסמכה ,על חשבונו ועל זמנו וזאת תוך שנתיים מיום היבחרו.
ניסיון:
 3שנות ניסיון לבעל תואר ראשון שעסק בתחום הרחב של המשרה ,דהיינו :אכיפה ויישום כללים,
חוקים ,ותקנות רגולטוריים או עיסוק בהנגשת מבנים )מתו"ס( הלכה למעשה.
 2שנות ניסיון לבעל תואר שני בתחום הרחב של התפקיד.
 5שנות ניסיון לטכנאי מוסמך בתחום הרחב של התפקיד.
 4שנות ניסיון להנדסאי בתחום הרחב של התפקיד.
 6שנות ניסיון לבעל השכלה תיכונית בתחום הרחב של התפקיד.
הערות:
* העובד המועסק במשרה שוהה בחופשה ללא תשלום עד  ,30.06.19דהיינו ,המשרה הינה
פנויה באופן זמני .העובד שיבחר ישובץ במשרה באופן זמני ,באם התפנות המשרה ישובץ
העובד לתקופת ניסיון כמקובל.
* במכרז עתודה הנהלת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שומרת לעצמה את הזכות לשבץ
את העובדים ,אם וכאשר תתפננה משרות בהתאם לצורכי המשרד וכישורי העובד.
* התפקיד מחייב נהיגה מרובה בכל רחבי הארץ.
* בתקופת הבחירות יועסק העובד שייבחר ,בכל תפקיד שיוטל עליו על ידי המנהלת הכללית.
את טפסי הגשת המועמדות והנוסח המלא של ההליך ,תיאור התפקיד ,דרישות המשרה,
לרבות פרטים בדבר אופן הגשת המועמדויות ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של ועדת הבחירות
המרכזית ,בכתובת  www.bechirot.gov.ilתחת המדור "מכרזים ודרושים""<-דרושים".
לשאלות ובירורים ניתן לפנות אל אגף מנהל ומשאבי אנוש של הוועדה בדואר אלקטרוני בלבד,
בכתובתvbhr@knesset.gov.il :
הגשת המועמדויות הינה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד ,כמפורט במסמכי ההליך.
המועד האחרון להגשת המועמדות:
יום שלישי  04בספטמבר  ,2018כ"ד באלול תשע"ח .
פניות שיתקבלו לאחר מועד זה יפסלו על הסף.
רק פניות מתאימות יענו; המודעה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
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