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מכרז פנים/חוץ מס' 172/2018
מינהל הנדסה  -משרד מהנדס העיר

דרוש/ה :מנהל/ת מחלקת מוסדות חינוך וציבור
תיאור התפקיד:
 תכנון ,קידום והקמה של מוסדות חינוך במשרד מהנדס העיר
 ליווי וקידום תכניות מול אגפי העירייה ,חברות כלכליות ועירוניות ,משרדי ממשלה וועדות תכנון
 ריכוז וניהול נושא בניה מוסדית מטעם מהנדס העיר ואחריות להטמעת תקנים תקפים
בפרויקטים מיוחדים
 ליווי וקידום תכניות ופגישות עם גורמי פנים וחוץ
 אחריות על קידום פרויקטים מיוחדים במינהל הנדסה
 ניהול צוותי עבודה מקצועיים הכוללים עובדים ממחלקות מקצועיות במינהל הנדסה ומחוצה
לו לצד מתכנני חוץ
 קבלת קהל וטיפול בפניות המגיעות למהנדס העיר
 כפיפות :מהנדס העיר
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 תואר אקדמי מושלם בהנדסה אזרחית או באדריכלות (רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים)
אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל
או
הנדסאי/ת אזרחי /אדריכלות (רשום בפנקס ההנדסאים)




עבור בעל תואר בהנדסה אזרחית/אדריכלות  -רישיון בתוקף
עבור בעל תואר בהנדסה אזרחית /אדריכלות  -ארבע שנות ניסיון במקצוע (ממועד הרישום בפנקס)
עבור הנדסאי אזרחי/אדריכלות  -חמש שנות ניסיון במקצוע (ממועד הרישום בפנקס)

כישורים ודרישות נוספות:
 יכולת לנהל מס' פרויקטים במקביל.
 ידע וניסיון בהליכים סטטוטוריים  -יתרון.
 ניסיון עבודה בוועדה מקומית או ברשות מקומית  -יתרון.
 ייצוגיות ,אדיבות ,יכולת שירותית גבוהה ויחסי אנוש מעולים.
 יכולת עבודה תחת לחץ.
 ידע וניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות ,שליטה ביישומי .office
 עברית ברמה גבוהה ,כושר ביטוי בכתב ובע"פ.
 יכולת הובלה ,יכולת קבלת החלטות.
 יכולת ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.

היקף המשרה100% :
דרגה 39-41 :בדירוג מהנדסים/אדריכלים או הנדסאים/טכנאים
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד
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 .28/01/2019
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,

משה פדלון
ראש העירייה

