"משא דבר ה' אל ישראל ביד

מלאכי" (מלאכי א',א')

עיריית קרית מלאכי
משאבי אנוש
משאבי אנוש

בס"ד

מרכז פנימי/חיצוני לתפקיד מפקח/ת רישוי עסקים.
מכרז מס' .12/9/91

היקף המשרה.011% :
דירוג דרגה :מנהלי .5-8
כפיפות :מנהל אגף פיקוח וקידום עסקים.
תיאור התפקיד:
פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים.
עיקרי התפקיד:
 בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.
 בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.
 אכיפת החוקים והתקנות ,בהתאם להוראות הדין הקיים.
 תיעוד פעילות הפיקוח.
 משימות נוספות במסגרת התפקיד בהתאם להנחיות מנהל האגף.
תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות  -השכלה תיכונית.
 המפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו
בפועל.
 המפקח יחויב לסיים בהצלחה קורס רישוי עסקים שלבים א' וב' ,לא יאוחר משנתיים מתחילת
מינויו.
דרישות נוספות:
שפות  -שליטה בשפה העברית .שפות נוספות בהתאם לצורך.
יישומי מחשב  -היכרות עם תוכנות ה.OFFICE -
רישיון נהיגה  -בתוקף.
רישום פלילי  -לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי ,לדעת
הגורם המסמיך כאמור באותם סעיפים קטנים ,לפי העניין ,לשמש מפקח.
תנאי כשירות נוספים:
 לעובד מלאו  10שנה.
 אזרח או תושב קבע בישראל.
מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:
 ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים נוספים ברשות המקומית.
 כושר ניסוח והבעה בכתב ובעל – פה.
 כושר קיום מגע נאות עם עובדים וקהל.
 תקשורת בינאישית גבוהה.
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המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים ,שאלון מועמד/ת המצורף
בקישור הבא:
https://k-m.org.il/uploads/n/1581246719.3819.pdf
תעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד עד ה , 02/1//1110 -יום ו' ,ז' באב
ה׳תשפ״א ,לידי אגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי ,מרכז מסחרי .0
טל , 18-851185/ / 18-8511802-פקס 18-8211515-או למייל michrazim@k-m.org.il
מועמדים מתאימים בלבד יענו ,מועמדות שתגיע ללא כל הטפסים והתעודות לעיל לא תיבחן.
תינתן עדיפות למועמד עם מוגבלות.
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
אליהו זוהר
ראש העיר
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