
 

 

 /ע3/23חיצוני פנימי ומכרז 
 דרוש/ה לעמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 

 אב בית קמפוס תיכון מגידו

 

  אב בית קמפוס תיכון מגידו תואר התפקיד:

 שעות שבועיות( 42)משרה  %100: שעור המשרה

 מנהל קמפוס תיכון מגידו : כפיפות  

 8-6 עפ"י דירוג מנהלי דירוג ודרגה:

 
 :תפקידאור הית

 שמירה על תחזוקה נאותה של מרחב בית הספר וקמפוס מגידו.
 :עיקרי התפקיד

 תחזוקת תשתיות בית הספר .א

   מתן מענה לפניות, על פי מידת דחיפותן בהנחיית מנהל בית הספר והמנהל הארגוני
בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקה, תשתיות, עבודת חצרנות, עבודות צבע, ליקויים 

 ות, בתחום אחריות בית הספר.ותקלות בטיחותי

  השתתפות בניקיונות היסודיים של בתי הספר ובקרה על ניקיון בית הספר והגשת
 דוחות שבועיים על מצב הניקיון.

  פתיחה וסגירה של בית הספר ) שערים, כיתות לימוד, בניינים, משרדים וחדרי
 שירותים, מזגנים ותאורה(.

 גוני לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של התרעה בפני מנהל בית הספר והמנהל האר
 גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה לה.

  השתתפות בהכנת בית הספר לקראת פתיחת שנת לימודים לרבות ווידוא סיוד, ניקיון
 וכדומה.

 אספקה והתקנת ציוד בבית הספר  .ב

 .העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי 

  מתכלה.אספקת ציוד מתכלה ובלתי 

 .אספקת חומרי ניקוי, ניירות טואלט וידיים למבנים 

  התקנת ציוד נדרש ) כגון, תאורה, ציוד חשמלי ועוד(, או פנייה לגורמי מקצוע לצורך
 התקנה.

 .אחסון הציוד במקומות המיועדים 

  .רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון של המנהל הארגוני ומנהל התיכון 
 

 סיוע בשמירה על בטיחות המתקנים בבית הספר. .ג

 ביצוע משימות בהתאם להנחיות הקב"ט. 



 

 

 .הצבת שילוט מוגדר המתריע בפני סכנה 

 .תחימת אזור ביצוע עבודות כתחום סכנה 

 .בדיקת שלמותם של מתקני המשחק במתחם בית הספר 

ה, עפ"י ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצ .ד
 הנחיות הממונה הישיר.

 :דרישות התפקיד
 יתרון –ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום התחזוקה והלוגיסטיקה  : ניסיון מקצועי .א
 תודעת שירות גבוהה. .ב

 ידע בתחומי אחזקה מונעת. .ג

 רקע טכני. .ד

 יכולת עבודה בצוות. .ה

 יתרון. –זמינות מיידית  .ו
 

 
 :דרישות נוספות

 יתרון. –יון לטרקטור רישיון נהיגה לרכב. ריש

 :רישום פלילי

 היעדר הרשעות פליליות .א
היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .ב

 2001-מסוימים, תשס"א
 

  
 

יש לשלוח , אישורי העסקה וטופס שאלון למועמד/ת בציון מספר מכרז, קורות חיים

בצירוף כל התעודות  20.03.2023עד לתאריך   minhal4@megido.org.ilלמייל 
 רלוונטיים.הוהמסמכים 

 
 התפקיד נכתב בלשון זכר אך מופנה לשני המינים

 .ת להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה\ת עם מוגבלויות זכאי\מובהר כי מועמד

לם בקרב עובדי הרשויות המקומיות ת לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הו\ת המשתייך\מועמד 

 .ת לציין בקורות החיים את פרטי הזכאות\מתבקש

 בטלפון  ליריב עזר מנהל קמפוס מגידולפרטים נוספים ניתן להתקשר 
054-7617616 
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