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 החברה הכלכלית לפיתוח יוקנעם בע"מ
 
 
 

    נהג איסוף גזם ומפעיל מנוף :   תיאור המשרה
 %011::    שיעור משרה

 . פינוי גזם, גרוטאות, חומרי בניין בתחומי הרשות המקומית  תיאור התפקיד: 
 

 תיאור התפקיד 
 

 .   פינוי גזם ,גרוטאות וחומרי בניין  .1

 . תחזוקה שוטפת של המשאית המנוף ושמירה על רכוש הרשות  .2

 ביצוע העבודה בהתאם לתוכנית עבודה  .   .3

 שמירה על ביטחון האישי  .4

 הקפדה ושמירה על הוראות ונהלי הרשות וקצין הבטיחות בתעבורה . .5

        הממונה .ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י  .6

 דרישות סף 

  שנות לימוד לפחות . 12בעל השכלה תיכונית של 

   שנים לפחות כנהג משאית בצבא ,מוסד ציבורי, חברה בע"מ ,או קבלן פרטי . 5ניסיון מקצועי של  . 

  טון ורישיון על הפעלת מנוף בתוקף . 05רישיון נהיגה מעל  

 . אישור רפואי כי אין מניעה לבצע את התפקיד 

 . המעומד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד 
 

 כישורים נוספים 
 כושר התמדה ,ערנות  ודריכות ,ריכוז סדר וניקיון .

 יכולת קיום יחסי עבודה תקינים .
 תודעת שרות גבוה .

 מיומנות בעבודה בנתיבי התנועה .
 נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות . 

 
 תנאי העסקה 

 ימים בשבוע . 5נהג מנוף עבודה 
 בדירוג מנהלי  6-8דרגות 

 
 שפות 

 עברית ברמה סבירה .
 ,   מנהל מחלקה תברואה של החברה הכלכליתל: : כפיפות 

 ומסמכים נלווים, מועמדות שתגיע ללא כל , המלצות עדכניות, תעודות השכלה, בצירוף  קורות חיים, הצעות מועמדים
 

 הכלכלית  שומרת על זכותה לדרוש מן המעומדים לעבור מבחן התאמה וזאת בהתאם  הלא תיבחן. החבר הטפסים והתעודות לעיל,
 

 לשיקול דעתה .
 

 יש להגיש לחברה הכלכלית לפיתוח יקנעם בע"מ    בדואר אלקטרוני  : 

ecocomp@yoqneam.org.il. בניין הסתדרות 3-רדי החברה הכלכלית ביקנעם הצאליםאו במסירה ישירה למש 
 לחוק שוויון  8 זאת בהתאם להוראת סעיף  .וכן להיפך ,הכוונה גם ללשון נקבה ,כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר

 
 .1888 -ח "ההזדמנויות בעבודה התשמ

 
 

 
 בכבוד רב                                                                            
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