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טוביה באר באזור ותרבות לחינוך לעמותה 


דרוש/ה 


הארכה -משרה  50%רגבים הספר לבית בית אב 

 :התפקידתואר 

רגבים הספר לבית בית אב 

 :התפקידתיאור 

 .הספרבית מרחב של נאותה תחזוקה על שמירה 

 .הספר בית תשתיות תחזוקת 	 •
 .הספרבבית ציוד והתקנת אספקה 	 •
 .התלמידיםבטיחות על בשמירה סיוע 	 •

הספר: בית תשתיות תחזוקת 

 ,תחזוקה ,ניקיון ציו,ד בנושאי הספר בית מנהל בהנחיית דחיפותן מידת פי על  ,לפניותמענה מתן 	 •

 .הספרבית אחריות בתחום  ,בטיחותיותותקלות ליקויים  ,תשתיות
הספר. בית ניקיון מצב על שבועיים דוחות והגשת הספר בית ניקיון על בקרה 	 •

 ).שירותוחדרי משדרים  ,לימודכיתות  ,(שעריםהספר בית של וסגירה חה י פת	 •

 .שנקבעוהזמנים לוחות עפ"י הצלצולים קיום ווידוא 	 •
מחוצה או הרשות מתוך מקצועיים גורמים של הזמנה המצריכה  ,תקלהכל לגבי המנהל בפני התרעה 	 •

 .לה
 .בנקדוגמת ספריים בית חוץ שירותי מתן 	 •

ציוד: של והתקנה אספקה 

 .חלופיציוד ואספקת לתיקון תקין בלתי ציוד הבערת 	 •

 .מתכלהובלתי מתכלה ציוד אספקת 	 •
 .התקנהלצורך מקצוע לגורמי פנייה או  ,ועוד)חשמלי ציוד  ,תאורה(כגון נדרש ציוד התקנת 	 •

 .הייעודיםבמקומות וד הציאחסון  •


 :הספר בבית המתקנים בטיחות על בשמירה סיוע 
 .בטחון)(עוזר הבע"ט להנחיות בהתאם משימות ביצוע 	 •

 .סכנהבפני המתריע מוגדר שילוט הצבת 	 •
 .סכנהכתחום בעודות ביצוע אזור תחימת 	 •
 .הספרבית במתחם המשחק מתקני של שלמותם בדיקת 	 •

התפקיד: דרישות 

פיזי מאמץ 	 •

לדים י עם דה ובע	 •

בתוקף גה י נהרישיון 	 •

 .מסוימיםבמוסדות מין בערייני של העסקה למניעת לחוק בהתאם מין בעירות העדר על אישור 	 •

 .הספרבית למנהל כפיפות: 

 .6+-8בדרגות ערך כשווה השכר תחום  ,ש"ש 21 25.,משרה  50%חלקית משרה משרה: היקף 

הערות: 

משפחה קרבת על בכתב הצהרה  ,המלצות ,תעודות ,חייםקורות ישלחו  ,הסףבתנאי העומדים מועמדים 	 •

אותו למועמד ושאלון כאלה) שקיימים (ככל ציבור לבנחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד של 
ilwww.beer-tuvia.org:המועצהמאתר להוריד ניתן   .08-8509736לפקס  ,.

 .ולהיפךנקבה ללשון גם הכוונה  ,זכרבלשון נאמר בו מקום בכל 	 •

 .08-8509733/4/5בטלפון לקבל תן י ננוספים פרטים 	 •
של משפחה קרבת על בכתב הצהרה רוף י צלרבות רלוונטיים /אישורים תעודות ללא שתוגש בקשה 	 •

 .תידוןל  ,כאלה)שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד 
 .1:ן- ..A,1-1לתאריהו:Eעד מועמדות להגיש יתן נ	 •

רב, בכבוד 

שור דרור 

העמותה יו"ר ף
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