
 

 

 19/ה/2020מכרז פנימי/חיצוני 

 דרוש/ה למועצה אזורית בני שמעון

 אגף הנדסה ת/סגן מנהל
  תיאור התפקיד:

סיוע למנהל האגף   :סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד האגף. עיקרי התפקיד

 .ה באגףלקניהול במח .פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף. בניהול המינהל ובתכנון המדיניות

התפקיד כולל תכנון  תכנון ויישום פרויקטים הנדסיים המיועדים להקמת מבני ושטחי ציבור לרווחת התושבים.ליווי, 

פיקוח ובקרה של ניהול, בחירת קבלנים לביצוע הפרויקטים, בהמלצות פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות, 

הפרויקטים המתבצעים בשטח, מתן דיווחים לדרג הבכיר ברשות המקומית אודות התקדמות התכנון והביצוע של 

וחתימה על היתרי בניה המגיעה לוועדה לתכנון בדיקה,  ,מילוי מקום מהנדס המועצה בהעדרו, הפרויקטים השונים

 .ובניה

 

  תנאי סף:

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים 

  .אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים

 או 

 .באותם תחומים 27/7-ם, התשע"גלחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכי 33הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 השתלמויות בנושאי פיקוח בנייה )יתרון(.

 

  - ניסיון מקצועי 

  .ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטיעבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: 

 .חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי בור הנדסאי רשום:ע

, תיקוניו, תקנותיו, הכרת תהליכי 1965 –ניסיון מוכח בתחום במקצועי, ידיעת חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

 הרישוי ברשויות המקומיות, ידע ועבודה עם מערכות ממוחשבות.

 

   -ניסיון ניהולי 

 .שנת ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה

 

 כשירות מקצועית:

מבחני כשירות תקופתיים/ידע , רישיון נהיגה, רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים –מקצועי/תעודת מקצוע רישיון 

 .יכולת ניידות, מקצועי עדכני

 

 :ם אישייםכישורי

תכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, הבנה ותפיסה, כושר למידה, מיומנות טכנית 

 קדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.ותפיסה מכאנית, ש

תכונות ניהול וארגון )כולל תקשורת(: יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, כושר עבודה בצוות, 

יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג הרשות 

  חיצוניים. בפני גורמים



 

 

 מצבי תפקיד: התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

 

 דרישות ייחודיות לתפקיד: 

 ייצוגיות, שירותיות, סדר ואירגון, יכולת הובלה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות.

 גמישות בשעות העבודה, נסיעות בתפקיד, ידע בעבודה עם מחשב.

 
 מהנדס המועצה-מנהל אגף הנדסה : כפיפות ארגונית

 
 חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים., 100%  –משרה 

 

 תחילת עבודה:  מיידית

 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 המכרז מופנה גם לאנשים בעלי מוגבלות במידה שווה.

 

 מחלקת הנדסה סגן מנהלעבור משרת  30/05/2020  יר עד ליוםקורות חיים יש להעב

 . והמלצותנא לצרף לפניה עותק של תעודות אקדמאיות, אישורים לניסיון מקצועי 

  )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל!(

 )לידי גילי בנשימול(.  5299158-08או באמצעות הפקס  misra@bns.org.il: במייל לכתובת: ניתן להעביר
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