ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על

הליכים פומביים לגיוס עובדים
לתקופת הבחירות לכנסת ה21-

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה בזאת על פרסום הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת
הבחירות לכנסת ,ומזמינה את הציבור להגיש מועמדות ,כפי שיפורט בתיאור ההליך ,לתפקידים הבאים:

ממונה על ההצבעות בנציגויות ישראל בחו"ל (מס' )23/2018
ממונה היסעים (מס' )25/2018
ממונה ניו מדיה (מס' )22/2018
עוזר ראשי לממונה על הדפסות (מס' )18/2018
מנהל לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי (מס' )24/2018
מרכז הדרכה בוועדות הבחירות האזוריות יזרעאל והשרון (נתניה) (מס' )26/2018
מנהל לשכת ראש אגף המרכז המבצעי הלוגיסטי (מס' )24/2018
מרכז טכנולוגי למערכת שיבוץ נציגי סיעות ( מס׳  - )12/2018פרסום מחדש
כמו כן מוזמן הציבור להגיש מועמדות להכללה במאגרי עובדים כשירים ,לתקופת הבחירות ,כמפורט
במסמכי ההליך ,לתפקידים הבאים:

מרכז מלאי ומצאי (מס' )17/2018
רכז לשכה (מס'  – )7/2018פרסום מחודש
מרכז קניינות (מס'  – )8/2018פרסום מחודש
עובד מחסן (מס' )19/2018
נהג מקצועי (מס' )21/2018
המועמדים שיימצאו מתאימים אפשר ויועסקו בתפקידים האמורים בתקופה שתחילתה כשלושה
חודשים שלפני יום הבחירות לכנסת ה ,21-וסיומה בסמוך לאחר הבחירות לכנסת ה ,21-כאשר חלק
מהמשרות הינן במשרה מלאה ,חלקן במשרה חלקית ,וחלקן בהעסקה לפי שעות ,והכל בהתאם
למפורט במסמכי ההליך.
יובהר כי הבחירות לכנסת ה 21-צפויות להתקיים ביום  5בנובמבר  ,2019אך מועדן עלול להשתנות,
בהתאם לדין.
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שומרת לעצמה את הזכות לדון בכל מועמד בהתאם לשיקול דעתה.
אין בהגשת המועמדות וקבלתה משום התחייבות של ועדת הבחירות להעסקה מטעמה.
את טפסי הגשת המועמדות והנוסח המלא המחייב של ההליכים ,תיאורי התפקיד ,דרישות המשרה,
ותנאי ההליכים ,לרבות פרטים בדבר אופן הגשת המועמדויות ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של
הוועדה בכתובת www.bechirot.gov.il :תחת המדור "דרושים" מתוך הכותרת "מכרזים ודרושים".
שאלות ובירורים ניתן לפנות לכתובת המיילvbhr@knesset.gov.il :
יתקבלו רק מועמדויות אשר יוגשו לא יאוחר
מיום שני ,כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר ,)2018
באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני הייעודית ,כמפורט במסמכי ההליך.
על מגישי המועמדות לאשר קבלת המועמדות באמצעות הטלפון.
פניות שיתקבלו לאחר מועד זה יפסלו על הסף.
יובהר כי ההליך האמור אינו מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט–1959
וחקיקת המשנה מכוחו.
האמור לעיל נוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד ,והפרסום מיועד לשני המינים.
רק פניות מתאימות תיענינה.
טובה 10*125 576523

