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 הנדסייםפרויקטים  יחידתת מנהל/ – 12/22פנימי/חיצוני  זמכר

 

 אגף הנדסה היחידה:

 מנהל/ת יחידת פרויקטים הנדסיים תואר המשרה:

  שכר בכירים מותנה עפ"י כל דין %40חוזה אישי בהיקף  דרגת המשרה ודירוגה + היקף העסקה:

 מהנדס המועצה כפיפות:

 

 תיאור תפקיד:

 

 :ידת פרוייקטים הנדסיים של הרשותחיל ניהו. 1

 ם הנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על ידה ו/ע"י גורמי חוץ.ניהול ותיאום אינטגרציה של פרוייקטי 

 על ביצוען ויישום המדיניות  תכנון ובניית תכניות עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח

 .בתחום

  הולסטית על פרויקטים נוספים  ם ההנדסיים המתנהלים ברשות תוך הסתכלותרוייקטיל הפומכלניהול מעקב אחר

 .הארצית המתקיימים ברמה

 מעקב ודיווח על ביצוע על פי תכניות העבודה השנתיותניהול תקציב היחידה ,. 

 הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים להנהלת הרשות. 

  במדינת ישראל בתחומים  ודה עם הרשויות המוסמכותי עבקממשתיאום גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת

 .ות הרשויות המוסמכותהדין ולהנחי ם להוראותהרלוונטים לרבות כלל הדיווחים הנדרשים בהתא

  נטיים אחריםתיאום פעולות בין אגף ההנדסה לבין גופי הביצוע ולגורמים רלוו 

 

 :תוליווי ופיקוח על הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברש. 2

 רשות וביצוע ביקורות ב אחריות לביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות על הפרויקטים ההנדסיים המתבצעים

 .בהתאם לסוג הפרויקט והיקפו ,עות מנהלי פרויקטים או באופן עצמאימעקב לפי הצורך, באמצ

 םץ ארגוני וליווי תכנוני של תכנון וביצוע הפרויקטים ההנדסייפנים וחו מתן ייעוץ. 

  הצורך בעתבחינה ופתרון עיכובים וחסמים העולים בפרויקטים השונים והצפתם לרמה הממונה. 

 וח המוגשות לוועדה במסגרת בקשות להיתריםניות תשתית ופיתבדיקה ותיאום תכ. 

 אחראי למעקב אחר תקינות התשתיות. 

 לגופי הביצוע ולגורמים  ותיולות בין היחידה למחלקת ההנדסה ברשות, הוועדות המקומיות הרלוונטם פעתיאו

 .רלוונטיים אחרים

 ב בתחומים הנ"לבת נהלי עבודה, טיפול בתעודות גמר וכיומתן מידע תכנוני, כתי". 

  (השוואות מחירים עכולל ביצו)אחראי על הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים בתחום ,

הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים בהתאם לחוזה  פיקוח עלועריכת ובדיקת אומדנים, בדיקת כתבי כמויות, מעקב 

 .ות הקבלניםועל חשבונ

 

 

 



 

 

 

 

 :טים ברשותצועית בניהול הפרויקגורם מייצג ומנחה מק. 3

 יקטיםגורם מקצועי מייעץ ומנחה של גורמים ברשות בהיבטים של ניהול הפרו. 

 רת חשמל וחברות תקשורתבחתאגיד המים, , המשטרה, ייצוג הרשות אל מול גורמי משרד התחבורה. 

 מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים. 

 

 "י הממונהכל מטלה שתוטל ע. 4

 

 

 תנאי סף:

 :להכשהידע ו .1

 גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה  המועצה להשכלה במוסד המוכר על ידיתואר אקדמי שנרכש  /תבעל

  .לארץ בהנדסה אזרחית או אדריכלות להערכת תארים אקדמיים בחוץ

  בהתאם לצורך -והכשרות מקצועיותקורסים. 

 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי -תעודות ורישיונות-

1958 . 

 לצורך התאםשליטה בשפה העברית, שפות נוספות ב -שפות. 

 וקחל 101הרפורמה בתיקון  בקיאות בחוק התכנון והבניה בדגש על -תנאי כשירות נוספים. 

 היכרות עם תוכנת. היכרות עם תוכנת האופיס -י מחשביישומ PROJ MS - יתרון. 

 

 ניסיון מקצועי: .2

  שנים לפחות בפרוייקטים הנדסיים 5ניסיון של. 

 

 :סיון ניהוליני .3

 לפחות או בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה או  טים של שנה אחתניסיון בניהול פרוייק

 .עקיפה

 
 רשים:דכישורים נ .4

, יכולת לעבוד באופן עצמאי, מיומנות טכנית ותפיסה מכנית, פדנות ודייקנות בביצועק, יכולות ארגון, תיאום ובקרה

יכולת ניהול מו"מ , גיות מול תושבים ובעלי עסקיםיחסי אנוש טובים וייצו, פנים וחוץ יכולת עבודה בצוות עם גורמי

עבודה בשעות , עבודה בשטח, ה בכתב ובעל פהכושר הבע, לת הובלהוכושר מנהיגות ויכ, סמכותיות, וקבלת החלטות

 .לא שגרתיות במידת הצורך
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 :באיםהמסמכים ה תא ףחובה לצר מועמדותעם הגשת ה

 תו יש להוריד מאתר המועצה(או)מועמד/ת למשרה פנויה  יקורות חיים בצירוף טופס פרט 

 השכלה תעודות 

 יסוקי וט ע, פירהיקפי משרהמלאים, תאריכי העסקה  יםכוללה) ונוכחיים קודמים אישורי העסקה ממקומות עבודה
 (, פירוט ניסיון ניהולי ככל ונדרשפקידהמועמד/ת בת

 ם נוספיםם רלוונטייימסמכ 
 
 .לעיל ל האסמכתאות הנדרשותכל את יצרפוה מועמדים שלא נלא יזומנו לוועדת הבחי*
 
 

 הערות:
 .()יש לציין אילו התאמות נדרשות ת התאמות בהליכי הקבלה לעבודהלקבל /תעם מוגבלות זכאי /תמועמד .1
 בדית באופן הולם בקרב עונה מיוצגשאי םלאוכלוסייה הזכאית לייצוג הול /תהמשתייך /תתינתן עדיפות למועמד .2

 ורים דומים לכישורי שאר המועמדים.כיש /תבעל /היאומית, אם הואהרשות המק
 ן מועמדים למבחני מיון.מלזהמועצה שומרת לעצמה את הזכות  .3

 
 

 ם ללשון נקבה ולהיפך.ה גבכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונ
 
 
 
 
 
 

 י הרריאב                                                                                                         
 

  ראש המועצה                                                                                                         


