
 
 

 477/19מס' מכרז פנימי/ חיצוני 
 וסגן מנהל אגף עירוני מנהל פיתוחלתפקיד: 

 תיאור התפקיד

  אחריות כוללת ומלאה על תחומי הפיתוח, התשתיות והבניה הציבורית בעיר לרבות
 בקרת תקציבית, בקרת איכות ועמידה בלוחות זמנים.

 ניהול מחלקות: בנייה ציבורית, תשתיות ופיתוח 

  תכנית עבודה רב שנתית מתואמת תקציב לבינוי, פיתוח ותשתיות ומימושה הכנת
 בהתאם להכוונת מהנדס העיר.

  הקמת מבני ציבור וחינוך תוך דגש על לוחות זמנים ואיכות ביצוע במסגרת תכנית
 העבודה.

  קידום תכניות ביצוע והקמת תשתיות באזורי בינוי חדשים ובאזורי התחדשות עירונית
 יצוע.ומעקב אחר ב

  תמיכה במחלקות ואגפים עירוניים אחרים בהיבטים הנדסיים שונים לרבות: אישור
 תכניות פיתוח ותשתיות בהיתרי בניה, אישורי חפירה, ניהול מערך הניקוז העירוני וכד'.

 .ייצוג העירייה בפני גורמי פנים וחוץ בנושאים הנדסיים 

 .טיפול וניהול פניות ציבור 
 ון והיגוי ארוכי טווח בנושאים הנדסיים שונים.הקמה והובלת צוותי תכנ 

 .מטלות נוספות כפי שיוגדרו על ידי מהנדס העיר 
 .קידום תכניות בנייה ויוזמות בניה בעיר בדגש על אזורי ומתחמי תעסוקה 

 .אחריות לקידום תכניות הבניה מול גורמי פנים וגורמי חוץ 
 .מ"מ מהנדס העיר בהעדרו 

 השכלה
 הכרה שקיבל או ,גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר במוסד ששנרכבעל תואר אקדמי 

 ,הנדסה :הבאים מהתחומים יותר או באחד ,לארץ בחוץ אקדמיים תארים מהמחלקה להערכת
 ערים או תכנון אדריכלות

  או
לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  הנדסאי

2012 

 ניסיון מקצועי

 מול עבודה ,תשתיות ובניה ציבורית בתחום בעבודה ניסיון מקצועי מוכח  שנות 4  -תואר עלב
 .ומפקחים קבלנים
  .ומפקחים קבלנים מול עבודה ציבורית,תשתיות ובניה בתחום בעבודה ניסיון שנות 5   - הנדסאי
 .ומפקחים קבלנים מול עבודה ציבורית ,תשתיות ובניה בתחום בעבודהשנות ניסיון  6 –טכנאי 
 לבעלי ניסיון ברשות המקומית.-יתרון 
 לבעלי ניסיון בעבודה בבניה ציבורית בעירייה או גוף ציבורי דומה -יתרון

 .בניהול צוות עובדים טכני ומנהלישנתיים וניסיון  ניהולי  סיוןני

 כישורים מיוחדים
אחראיות  .תהליכים וניהול הובלה ,ארגוני פעולה בשיתוף גבוהה יכולת .וארגון ניהול כישורי

, כושר ביצוע גבוה, עמידה בלחץ, קפדנות בביצוע, דייקנות ויכולת גבוהה שירות תודעת ,ואמינות
 לעבוד בשעות לא שגרתיות.

 מעמד: סגן מנהל אגף.

 כפיפות: למהנדס העיר 

 .הפנים משרד באישור בכירים בחוזה או קיבוצי  להסכם בהתאםשכר: 



 
 100%היקף משרה: 

י בקשה למשרה פנויה בצרוף מסמכים, קורות חיים, תמונת פספורט, תעודות והמלצות, טפס
, שעה 20/07/2019ציונה, עד לתאריך -נס 9באגף משאבי אנוש בלבד,  רחוב הבנים ידנית יתקבלו 

12:00. 
  

  בכבוד רב,
 אגף משאבי אנוש

 
  בלבד.המכרז פונה לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות  


