מכרז כ"א חיצוני 05.2021
למועצה המקומית בנימינה גבעת עדה דרוש/ה מהנדס/ת
 .1תיאור התפקיד:


מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.



וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס ,בכפוף להוראות כל דין:
( )1תכנון העיר ( המושבות )
( )2הפיקוח והרישוי
( )3הבניה הציבורית
( )4העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.



המהנדס יוזמן לכל ישיבות מועצת הרשות המקומית או ועדה מוועדותיה ,לרבות ישיבותיה של המועצה
כוועדה מקומית לתכנון ולבנייה לפי חוק התכנון והבנייה ,ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבנייה ,ישיבות
רשות הרישוי המקומית לפי סעיף  30לחוק האמור ,וישיבות ועדת המכרזים וועדת הכספים הנוגעות
לתחום תפקידיו.



ביצוע עבודות תכנון ,ניהול ,תיאום ופיקוח וכן בעבודות הקמה ותחזוקה למבני ציבור ,כבישים ,משטחי
בטון ,מדרכות ,אבני שפה ,מגרשי חניה ,ניקוז ,חשמל ותקשורת.
 גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות המקומית וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של
תושבי הרשות ושל השוהים בתחומה.
 אחריות לתכנון הרשות המקומית ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותוכניות אב בתחומים השונים.
 אחריות לתחומי רישוי ופיקוח על הבנייה ,איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
 אחריות לתכנון ,פיתוח ופיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות בפיתוח
התשתיות השונות ברשות המקומית כגון :ביוב ותיעול ,תחבורה ותנועה ,תאורה ומאור ,גנים
ציבוריים ,בניה ציבורית וכד'.
 אחריות להכנת מכרזים ופיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית
הרשות המקומית ותחזוקתן . ,לרבות מפרטים ,תכניות מפורטות ,כתבי כמויות ואומדנים כספיים.
 אחריות לניהול ופיקוח על פעילויות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס הרשות המקומית
ולמעקב אחר הפעילויות.
 פיקוח על עבודת קבלנים המבצעים עבודות תחזוקה ,תיקון תקלות והקמת מתקנים
חדשים.
 אחריות על איסוף נתונים תחזוקתיים לצורך הכנת תכנית עבודה שנתית ותקציבים.
 ייזום פעולות שיקום ושדרוג של כבישים .אחריות על תחזוקת הכבישים.
 הטמעת כללי הבטיחות בקרב הקבלנים העובדים תחת פיקוחו.
 אחריות על תחזוקת מבני ציבור ,קונסטרוקציות בטון ופלדה.
 ניהול מחלקת ההנדסה-ניהול מקצועי של עובדי המחלקה והנחייתם המקצועית בביצוע
פעולותיהם.
 עבודה מול רשויות חיצוניות (כבישים ,רכבות חשמל ועוד).
 אחריות על מערך המידע ההנדסי גאוגרפי של היישוב .
 אחראי על זמינות ואיכות השירות הניתן לתושבים בנושאי תכנון ובנייה .
 בתוקף תפקידו אחראי על מכלול תשתיות והנדסה של מטה הרשות המקומית בחירום.
 מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.

 .2המהנדס יהיה עובד הרשות המקומית במשרה מלאה

 .3תנאי הכשירות (דרישות התפקיד) :
מי שנתמלאו בו כל אלה כשיר להיות מהנדס:
( )1הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים,
תשי"ח;1958-
( )2מהנדס רשות מקומית  -הוא בעל נסיון של חמש שנים לפחות בתחום של
תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים בסעיף (5ב) ()4()3()2
( )3הוא בעל נסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי;
( )4הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.
(א) מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידיו.
.5
(ב) וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס ,בכפוף להוראות כל דין:
( )1תכנון העיר;
( )2הפיקוח והרישוי;
( )3הבניה הציבורית;
( )4העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
כישורים אישיים  :כושר ניהול עובדים והנעתם ,שליטה מעולה ביישומי מחשב ,כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה
גבוהה בשפה העברית והאנגלית  ,תודעת שרות גבוהה ,אמינות ,יצירתיות ,קפדנות בביצוע .יכולת ייצוג הרשות
בפני גורמים חיצוניים ,יכולת ארגון ותכנון פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,גמישות בשעות העבודה.
 .4תנאי העסקה
היקף המשרה 100% :
תנאי שכר  :דרוג מהנדסים מתח דרגות  40-42או חוזה אישי משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים לפי דרגת
רשות מקומית 3
היחידה :מחלקת הנדסה
כפיפות ארגונית .:מנכ"לית המועצה
אופן הגשת מועמדות:
 cv@bin-ada.co.ilבציון מספר המכרז בנושא המייל .
יש להגיש הצעות למייל:
חובה לצרף להצעת המכרז קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה ,בהתאם לדרישות הסף של המכרז,
וכן טופס "בקשה למשרה פנויה" אותו ניתן להוריד באתר האינטרנט של המועצה בכתובת www.bin-
 ada.co.ilבדף "מכרזים ודרושים " תחת לשונית "דרושים" .
ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך  09.05.2021יום ראשון בשעה .13:00
-

לפרטים נוספים יש לפנות למשאבי אנוש ,לטל שפר בן שושן  ,במייל .hr@bin-ada.co.il
הצעות מועמדות שלא יצורפו אליהן תעודות כנדרש בתנאי הסף -יידחו
אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
תינתן העדפה למעומדים עם מוגבלות
בכבוד רב,
איתי ויסברג
ראש המועצה

