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 לבינוי ותשתיות מנהל אגף הנדסה /יתסגןלמשרת  43/20מכרז פנימי/חיצוני 

 
 (100%)היקף משרה:  לבינוי ותשתיות.מנהל אגף הנדסה סגן/ית  :תואר התפקיד

   :תיאור התפקיד

  פיתוח ואחזקת התשתיות. מדיניותובתכנון  האגףסיוע למהנדס המועצה בניהול 

  באגףביצוע העבודה השוטפת פיקוח, בקרה ומעקב על. 

  אחראי לניהול תיאום ובקרה על עבודות בינוי ציבורי, שיפוצים במבני ציבור כולל
מוסדות חינוך ותשתיות עירוניות בתחומי הבניין, דרכים, כבישים, ניקוז, מים ותשתיות 

 .תת קרקעיות

  ,מנהלי הכנת מכרזים לרבות כתבי כמויות ומפרטים טכניים כולל הפעלת מתכננים
 .פרויקטים ויועצים בתחום הרלוונטי ובחירת קבלנים

  הכנת תכנון תקציב ואומדן לפרויקטים. ניהול ופיקוח על עבודות הקבלנים וקבלני
 .משנה 

  הכנת בקשות להצעות מחיר ממתכננים ויועצים ובכלל זה הגדרת תכולת עבודתם, תנאי
 העבודה ותנאי חוזה ההעסקה.

 ועצים.אישור חשבונות קבלנים וי 

  אחראי על מתן שירותי הנדסה לכלל מחלקות הרשות המקומית כולל ליווי בדגש על
  .עבודות תשתית ובינוי בפרויקט שיפוצי קיץ במוסדות חינוך

  אודות התקדמות התכנון, הביצוע והתקציב של  למהנדס המועצההעברת דיווחים
  .הפרויקטים

 יפול במבנים מסוכנים, בטיחות מבני אחריות על תחום הבטיחות ובכלל זה אחריות על ט
 אחריות על הדרכות בטיחות. ציבור ומרחבים ציבוריים.

  ריכוז ועדת התנועה ברשות )רשות התמרור(.אחריות על 

  ריכוז הכנת מכלול הנדסה לחירום.אחריות על 

  ריכוז בקשות מימון מגורמים ממשלתיים )משרד החינוך, משרד התחבורה, אחריות על
 וכד'(. תרבות והספורט, משרד הפיס

  הנדסה. אגףהקמת ותפעול ארכיב 

  אחריות על אחזקת מערכתGIS. 

 .אחריות על תיאום תשתית לבקשות להיתר בתחום המועצה 

 אישורי עבודות לגורמים הפועלים בתחום המועצה ובכלל זה תיאום מתן  ןאחריות על מת
 אישורי משטרה, אישורי חפירה ואישורי תחילת עבודות לבקשות להיתר.

 .ניהול צוות עובדים מקצועי, ואחריות ישירה על מחלקת פרויקטים של המועצה 

 .כל מטלה שתוטל ע"י הממונה 

 

 

 



 

 

 

 :תנאי סף

 השכלה:ידע ו

  להשכלה גבוהה, או  המועצהשנרכש במוסד המוכר על ידי  אקדמי בעל/ת תואר
באחד או יותר ה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, שקיבל הכר

או או לחילופין הנדסאי  מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים.
 ,חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכיםל 39רשום בהתאם לסעיף אי כנט

 באותם תחומים. 2012התשע"ג 

 י ם יישומהיכרות עOffice. 

 ון מקצועי:יניס

 :סוק הרלוונטי.ארבע שנות ניסיון בתחום העי עבור בעל תואר אקדמי 

 :יסוק הרלוונטי.חמש שנות ניסיון בתחום הע עבור הנדסאי רשום 

 :שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור טכנאי רשום 

 ניסיון ניהולי:

 ישירה.מקצועיים בכפיפות בניהול צוות עובדים  שנת ניסיון 

  :כישורים אישיים

יכולת ה, אמינות ומהימנות אישית, ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובל
ניהול צוות עובדים וקיום יחסי עבודה תקינים, ערנות ודריכות, כושר התבטאות 

לת החלטות, יכולת בכתב ובע"פ, סמכותיות ויכולת הפעלת קבלנים, יכולת קב
 .עבודה בשעות בלתי שגרתיות. מוכנות ללהוביל תהליכים מורכבים

 
 .אגף הנדסהומנהל  מהנדס המועצהכפיפות: 

 .מותנה עפ"י כל דין שכר בכירים 40-50%חוזה אישי בהיקף תנאי שכר: 

יש להוריד מאתר המועצה שאלון למילוי משרה פנויה. את השאלון, התעודות והמסמכים 
.  12:00בשעה  13/1/2021ריך ד לתאע yehuda.muni.il-@evenr-hונטיים יש לשלוח בדוא"ל הרלו

 הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
  .09-8915015פרטים נוספים בטלפון 

 
 

 
 

 
 

 אבי הררי
 ראש המועצה
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