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 במשרת אמון נהג שם התפקיד:

 ביצוע משימות נהיגה, שליחויות ותחזוקת רכב  תיאור כללי:

  דירוג נהגים מתח דרגות:

  מנכ"ל מל"ג כפיפות המשרה:

 משרה מלאה היקף העסקה:

 שלים ירו מקום העבודה:

 מיידית  תחילת עבודה:
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 16:00בשעה  09/02/2020 - ה בשבט תש"פ די"ראשון  יום הוא זה למכרז בקשות להגשת האחרון היום
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 :תיאור התפקיד

  .הסעה של מנכ"ל מל"ג בהתאם לצרכי התפקיד -

 .מנכ"ל מל"ג, על פי הנחיית במסגרת המל"גהסעת כל אדם לצרכי תפקידו  -

מנכ"ל ה ליעד, מסירה או איסוף של דבר מה, לפי הנחיית ביצוע משימות שליחות, הכוללות נהיג -

 מל"ג.

  ו.ובטיחות וביצוע טיפולים ובדיקות שגרתיות ברכב לצורך הבטחת תקינות -

 .ביצוע מטלות מנהלתיות נוספות לפי הנחיית מנכ"ל מל"ג -

 

  התפקיד: דרישות

 .רישיון נהיגה ישראלי בתוקף -

  .אישיג תינתן עדיפות לבעלי ניסיון כנה -

 .בודה בשעות נוספות ובשעות לא שגרתיות בהתאם לצרכי העבודהע -

 .תודעת שירות גבוהה -

 .ידיעת השפה העברית על בוריה -

 וייצוגיות. נועם הליכותטובים, יחסי אנוש  -

 .יכולת עמידה במצבי לחץ -
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 :נא לצרף לבקשה את המסמכים הבאים

 . כתובת דואר אלקטרוניו מעודכנים הכוללים פירוט ניסיון התעסוקתי בעבריתקורות חיים  .1

 .שמות הממליצים ומספרי טלפון להתקשרות עמם + מכתבי המלצה .2

 - -- -- -- -- -- - -- --  -- --  -- --  -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- ----- ---   



COUNCIL FOR HIGHER EDUCATION                המועצה להשכלה גבוהה  | |        العالي التعليم مجلس       
 

 משאבי אנוש והדרכה

 2מתוך  2עמוד   

 

 :הערות

 באתר האינטרנט, שמועמדותם בצירוף המסמכים הנדרשים יוגשו בעבריתעל המועמדים לדאוג  .1

 .לא יאוחר מהתאריך שנקבע

 .בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון .2

בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים  .3

 .הנדרשים

תואר אקדמי הינו תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד  .4

בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר  בעל היתר או מוסד

ה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינ

 .אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ

תינתן עדיפות לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסייה הערבית  .5

בעלי כישורים ושל מי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, שיהיו  םוהצ'רקסי לרבות הדרוזים

 .דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

 .למנכ"ל מל"ג שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו .6

 .ייתכן שהמועמדים יתבקשו לבצע מבחני התאמה בהתאם לשיקול דעת המל"ג .7
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