
 

 

  
 

 
  1/2020מספר מכרז 

 
 נמסרת בזה הודעה על משרה פנויה.  

 30/9/2020: היום האחרון להגשת הבקשות הוא  18/9/2020 מועד הפרסום:

 08-9933555בטלפון:  .גב' נאווה סופרהטפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי המועצה אצל 

  תומ"מ בלניבלניות ו דים הבאים הן בתפקיכל  תוניינהמעו  דותמבקשת לקבל הצעות למועמ המועצה הדתית 
 ומנקה.

 50%עד –לעיל הוא  הנדרש לתפקיד  שרההמ  יאחוז
 :  דרישות התפקיד

. החלפת המים  ניקיון יומי ואחרי כל טובלת פתיחת המקווה וסגירתו בזמן בהתאם לתקופות השנה.  
צה הדתית.  ועמהשרד עברתם למוה וראותוי מקוואות. גביית כספים בהתאם להבמקווה לפי הצורך ומיל

קשר עם הממונה על אחזקת המקווה לגבי הפעלה טכנית של המקווה. דאגה לקיום מלאי הציוד הדרוש  
 עדיפות לבעלת מרי ניקוי, ציוד לטובלות(. העברת דוחות שבועיים. ישיבות צוות חובה.ולתפעול המקווה. )ח

 . ניתגו ראסי אנוש טובים וכושר השתלבות במערכת יח ניסיון
 .ומצטבר מוכח  ניסיון   ותלבעל תינתן עדיפות צועי:קמניסיון 

 : תנאי העסקה .1
 . 50%-עד: בשיעור של אחוז המשרה לתפקיד .2
 (  תנאי סף : )דדרישות התפקי .3

אמינות, יחסי אנוש טובים, דיסקרטיות, מוכנות לעבודה גם מחוץ לשעות העבודה המקובלות, יוזמה,  
 ולת תיאום. יכ  קפדנות, עבודה בצוות,

 ( )סידור העבודה יקבע עם הבלנית  ערבי חג וחג. שבת. –ראשון : םימ העבודה בי
 י ת אורח חיים ד

   מגורים בעיר נתיבות
 השתתפות בישיבות המועצה. העברת דוחות עבודה שבועיים. .4
, ואינו נושא רישום פלילי על פי הוראות חוק המרשם  באף עבירה מעולם ה/ לא הורשע ת/ המועמד .5

 . 1981- , התשמ"אהפלילי ותקנת השבים
 . כרמגוף מו סמכהחובה להציג תעודת ה מצטבר מוכח  עדיפות תינתן לבעלות ניסיון : ניסיון מקצועי

 אחריות ותודעת שירות גבוהה.  ת, בעל, אמינותםפני  תמסביר ,ליכותה  מתנעי:  ורים אישייםישכ .6
 :הוראות כלליות .7
ן טופס הגשת  כים תואמים וכבתנאי סף ישלחו קורות חיים מגובים במסמ ותהעומד ות מועמד .8

 . 2מועמדות למשרה פנויה המצ"ב ומסומן כנספח  
 הדתית.  צהלקבלה במזכירות המוע . הצעות יש להגיש בכתב במעטפה חתומה שניתן1 .9

 .המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במועצה הדתית . את2 .10
  12:00שעה    30/9/2020  :ההצעות . המועד האחרון להגשת3 .11
  או באתר המועצה הדתית 08-9933555בטלפון:  רלנאווה סופ ות ים ניתן לפנ פ . פרטים נוס4 .12

mdnetov.org.il 

 
 בברכה                                                                                                      

 תוהמועצה הדתית נתיב                                                                                    

 ב"ה 

 
 

 08-9945802: פקס  08-9933555/   6: טלפונים, 8771001 נתיבות 7. ד.ת , 404 חיים  חפץ
 


