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מכרז פנים/חוץ מס' 108/2019
אגף תשתיות ,תחבורה ותנועה  -מחלקת תנועה ,רמזורים ותח"צ (תחבורה ציבורית)

דרוש/ה :מנהל/ת מדור תחבורה ציבורית ברשות המקומית
תיאור התפקיד:
תכלול נושאי התחבורה הציבורית ברשות המקומית וממשקיה לצורך התאמה מרבית של השירות הניתן
והמתוכנן לצרכי תושבי הרשות המקומית וקידום המודעות לשירות הקיים בקרב התושבים
 השתתפות וליווי ביצוע בתהליכי קבלת החלטות הקשורים בתחבורה הציבורית
 ריכוז וקידום פרויקטי פיתוח תשתיות התח"צ ,תחזוקת תשתיות וניהול הקשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים
 ריכוז והפניית פניות ציבור ,ניהול מידע ופיתוח שירות התח"צ
 בנייה וקידום תכניות תח"צ ,גיבוש בקשות לשיפור השירות וקיום קשר שוטף מול מנהל תחום התח"צ
המחוזי ומפעילי התח"צ
 הטמעת תרבות השימוש בתח"צ ,תוך קיום פעילויות הסברה והגברת המודעות הקהילתית לתח"צ,
פרסום השירות בקרב הציבור
 איסוף צרכי התושבים וליווי הגורמים מטעם משרד התחבורה בביצוע סקרים
 השתתפות בפגישות ובסיורים העוסקים בתשתיות תח"צ ו/או תשתיות תומכות תח"צ
 הכנת הצעות להארכות מסלולי תח"צ וקידומן מול משרד התחבורה
 פיקוח על התקדמות פרויקטי תשתיות תח"צ לרבות פיקוח על ביצוע תקציבי
 כפיפות ניהולית :מנהלת אגף תשתיות ,תחבורה ותנועה ו/או מי מטעמה (מונחה מקצועית ע"י הרשות
הארצית לתחבורה ציבורית)
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
השכלה
 תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים
בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים :הנדסה (רישום בפנקס המהנדסים) ,גיאוגרפיה,
תכנון ערים ,מדעי החברה
או
הנדסאי רשום באותם תחומים (רשום בפנקס ההנדסאים) בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים
המוסמכים ,התשע"ג 2012 -
ניסיון:
 עבור בעל תואר אקדמי  -לא נדרש
תינתן עדיפות לניסיון של שנה לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים:
תכנון תחבורה ,תכנון תח"צ ,תכנון עירוני ,ניהול או פיקוח תשתיות ,תפעול תח"צ ,ניהול פרויקטים
ברשות מקומית בתחומים בעלי זיקה לתפקיד
 עבור הנדסאי רשום  -שנת ניסיון באחד או יותר מהתחומים כאמור

הכשרות מקצועיות:
 התחייבות לסיים בהצלחה קורס לאחראי תחבורה ציבורית ברשות המקומית ,במועד שייקבע ע"י העירייה.
המשך מילוי התפקיד יתאפשר רק במידה והוסמך במסגרת הכשרה זו
כישורים ודרישות נוספות:
 ידע בתכנת אוטוקד
 התמצאות בממשקי תחבורה ציבורית אינטרנטיים (כגון :אתר משרד התחבורה לתחבורה ציבורית,
אתר המפות הארצי  gov.mapועוד)
 ידיעת השפה העברית על בוריה ,כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ
 שליטה מלאה ביישומי מחשב  ,outlook ,office -אינטרנט ,אוטוקאד
 אסרטיביות ,יכולת הנעה רב תחומית
 יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח ובקרה
 ייצוגיות ,אדיבות ,מוכוונות שרותית גבוהה
 יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות
 יכולת ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות
היקף המשרה100% :
דרגה 37-39 :בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש,
רח' בן גוריון  22הרצליה ,בפקס  09-9529143או במייל* michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום .11/07/2019
*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל  -במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,
יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ( בפקס /הגשה ידנית /באמצעות חשבון  emailאחר).

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים ,וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה

