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 ' אדר א תשע"טח      
 2019פברואר  13                                

 פנימי/חיצוני 8/20146מכרז כ"א  -הארכה 
  תשתיות בינוי ומחלקת מנהל/

 
 משרה )דרוג/דרגה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים(. 100%: היקף המשרה 

 
   .המהנדס המועצ -מנהל אגף הנדסהכפיפות : 

  
  :תיאור התפקיד 

ניהול פרויקטים המחלקה, ניהול  :ותשתיות בתחומי בינוי גיבוש, התוויה וביצוע מדיניות הרשות המקומית 
ופיתוח ותשתיות במועצה וביישובים, משלב היזום, דרך התכנון ,הביצוע ועד , אחזקה הנדסיים בתחום בינוי

כבישים, חשמל, תקשורת, מים ,ביוב,  –מבני ציבור, תשתיות  תבני –לסיום הביצוע. בתחומים : בינוי ושיפוץ 
 מבני ציבור ותשתיות.ת  ניקוז וניהול תחזוק

 
 התפקיד כולל :

 הבינוי   בתחומי  ת, בקרה ופיקוח על פעילויוכולל ניהול צוות עובדים תשתיות, בינוי ו* אחריות להפעלת מח' 
   ועוד . התשתיות    
  .ב שנתיות בתיאום עם מהנדס המועצההכנת תכניות שנתיות ור *

  בתחומי הבינוי והתשתיות.  * פיקוח והפעלת עבודת פרויקטורים וקבלנים
 * גיבוש פרויקטים והכנת תיקי תכנון.

 * הכנת תקציב פרויקט, מקורות ושימושים ובקרה תקציבית של הפרויקט.  
 * הכנה וביצוע של מפרטי מכרזים וחוזים לפרויקטים. 

 ואישור חשבוניות לתשלום. * בקרה 
 * דיווח, מעקב ושחרור תקציבים ממשרדי ממשלה ורשויות. 

 * ייצוג המועצה בדיונים במוסדות וגופים שונים בנושאי תשתיות ובנייה בתיאום עם מהנדס המועצה
 

 דרישות התפקיד:
 – באותם התחומים אקדמאי בהנדסה, אדריכלות או תכנון ערים , או הנדסאי/טכנאי רשוםתואר  –* השכלה 

)יש לצרף העתק התעודה לקורות החיים. לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף את העתק התעודות חובה ! 
 הנדרשות(. 

 
 חובה ! –שנים לפחות עבור הנדסאים  5לבעלי תואר, או של לפחות שנים  4של  מקצועי קודם * ניסיון 

גדרת תפקיד בתפקידים קודמים וכן לצרף אישור ה לפרט את תקופת ההעסקה בחודשים בצורה ברורה !)יש 
 (  כנדרש. לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף פרוט ואישורים ונוכחי

 
 יתרון לבעלי : 

 המוניציפלי, עדיפות למגזר הכפרי.*  ניסיון במגזר 
 * ניסיון בניהול צוות עובדים ובהפעלת  פרויקטורים , מתכננים ויועצים ובעבודה מול קבלני ביצוע.

  בתחומי בינוי ותשתיות.   * ניסיון ניהולי רלוונטי מוכח בניהול ופיקוח בסביבה מרובת פרויקטים
 * ניסיון בניהול  תקציבי בסדר גודל של עשרות מיליוני שקלים . 

  . יסיון בעבודה במערכות ציבוריות* יתרון לבעלי נ
 .(ms project -ו GIS * שליטה בתוכנות אופיס ובתוכנות ניהול פרויקטים ושרטוט )בנארית, דקל, אוטוקד,   

 * נכונות לזמינות מלאה ולנכונות לעבודה מאומצת כולל בשעות לא שגרתיות.  
 

 מכרזים  -אשר לצפייה במכרז המפורט ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה 
או  153503378159( ניתן להעביר לפקס נא לציין את שם המשרה המבוקשת ולא מס' מכרז!קורות חיים )

  michrazim@MATTEASHER.ORG.ILבאמצעות המייל :  
 20192/23/ –עד לתאריך 

 בתנאים שווים עדיפות לתושבי מטה אשר.
המועמדים העומדים בתנאי הסף  10שאית לזמן את רהמועצה מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה. 

 ובדרישות התפקיד המיוחדות.
 

 משה דוידוביץ
 ראש המועצה


