
פומבי91614:מכרז מספר

81087305:מס' המשרה
סגן/נית מנהל/ת מערך חצר וגן  1 - משרות.:תואר המשרה

חצרנות - משק:היחידה
פרדסיה:המקום
מרכז רפואי "לב השרון":המשרד
דרגה 15 - 17 דירוג 01 מינהלי.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
8,500 - 8,000:טווח שכר

תאור התפקיד :      

סיוע למנהל/ת מערך חצר וגן במתן שירותי חצר וגן במרכז רפואי.
מילוי מקום הממונה בהעדרו.

עשוי/ה לרכז באופן עצמאי, נושא אחד או יותר, בתיאום עם הממונה.
סיוע בפיקוח על פריקה וטעינה של ציוד המגיע למרכז הרפואי או יוצא ממנו.

סיוע בפיקוח על העברת ציוד במרכז הרפואי בהתאם לסוגיו וליעדיו.
סיוע בפעילות הקשורה בהובלת בלוני חמצן, גזים רפואיים, וניוד מיכשור

רפואי, ליחידות המרכז הרפואי ומהן.
פיקוח על ביצוע עבודות אחזקה וטיפוח של שטחי הגינון ולביצוע עבודות גינון

לרבות: השקיה, דישון, גיזום, פיתוח משתלה מקומית, ביצוע טיפולים עונתיים
וכו'.

סיוע בפיקוח על עבודתם של עובדי החצר והגינון, ומתן פתרונות לבעיות
מקצועיות המתעוררות, בהתאם הצורך.

סיוע בהכנת סידורי עבודה וחלוקתה בין העובדים.
סיוע בשמירה על כללי הביטחון והבטיחות בביצוע כלל העבודות בנושאים שבתחום

האחריות.
סיוע בשמירה על תקינות הציוד וכלי העבודה המשמשים לשירותי הגן והחצר בהתאם

להנחיות הבטיחות בעבודה.
ביצוע תיקונים בציוד וקיום קשר עם השרות הטכני במרכז הרפואי בכל הקשור

באחזקתו ותיקונו של הציוד בהתאם לצורך בתיאום עם הממונה.
עשוי/ה להשתלב באופן פעיל בביצוע מטלות בשירותי הגן והחצר, בהתאם להנחיות

הממונה.
ביצוע תפקידים נוספים, בהתאם להנחיות הממונה.

סגן/נית מנהל/ת מערך חצר וגן
דרישות המשרה:

דרישות סף:
*******************************

השכלה:



-------------------------------
השכלה תיכונית (12 שנו"ל).

רצויה תעודה מקצועית בגננות.
ניסיון:

--------------------------------
לבעלי השכלה תיכונית (12 שנו"ל )- 2 שנות ניסיון בתחום העיסוק.

רצוי ניסיון בתחום הגינון או השינוע.
דרישות רצויות נוספות:

************************************
ידע:

------------------------------------
הכרת נהלי הבטיחות בנושאים שבתחום האחריות.

שפות:
------------------------------------

ידיעת השפה העברית כדי ביטוי בכתב ובעל פה.
כישורים אישיים:

------------------------------------
כושר ניהול וארגון.

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק

בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז. משכורתו של המועמד הספציפי
תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן

מהותי מהמוזכר במכרז."
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

יש לצרף קורות חיים
המכרז פורסם ביום : יד' בתשרי, תשפ"ב (20/09/2021)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כט' בתשרי, תשפ"ב (05/10/2021)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


