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מכרז פנים/חוץ מס' 43/2018
מינהל הנדסה  -אגף תשתיות ,תחבורה ותנועה

דרוש/ה :מנהל/ת מחלקת כבישים וניקוז
תיאור התפקיד
 הגדרת מטרות ,תכנון ,ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של המחלקה.
 הכנת תכנית עבודה לנושא פיתוח כבישים ברחבי העיר ומעקב אחר ביצועה לרבות שמירה
על המסגרות התקציביות.
 תכנון ,הוצאת מכרזים וביצוע כבישים ברחבי העיר ותאום תשתית בתחומה.
 תאום ופקוח אחר עבודות קבלנים בנושאים אלו.
 אישור חשבונות מתכננים ,קבלנים וספקים.
 טיפול במערך הניקוז בעיר כולל תיאומים מול גורמי חוץ ופנים ורשויות הניקוז.
 טופס  - 4אישור עבודות תיעול.
 בחינת תכניות בניין עיר בנושאי מערכות דרכים  -בתיאום רשות התמרור ויועץ התנועה העירוני.
 בחינת בקשות להעברת תשתיות חברת חשמל ,בזק ,תקשורת וכו'.
 משימות נוספות כפי שיוגדרו על ידי מהנדס העיר ו/או מנהלת האגף.
 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה.
 ניהול צוות העובדים במחלקה.
 כפיפות :מנהלת אגף תשתיות ,תחבורה ותנועה.

דרישות התפקיד
תנאי הסף:
השכלה:
 תואר אקדמי מושלם בהנדסה אזרחית/בניין ( רשום בפנקס המהנדסים ) אשר נרכש במוסד המוכר
ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל.
או
הנדסאי/ת באותם תחומים (רשום בפנקס ההנדסאים).
ניסיון מקצועי:
 עבור בעל תואר אקדמי  4 -שנות ניסיון בתחום תשתיות תחבורתיות ותנועה.
 עבור הנדסאי רשום  5 -שנות ניסיון בתחום תשתיות תחבורתיות ותנועה.
רשיונות:
 רישיון נהיגה בתוקף.

כישורים ודרישות נוספות:
 ניסיון מעשי בעבודה במערכות ציבוריות או מוניציפאליות  -יתרון.
 ידע וניסיון בהכנת מכרזים ובדיקת חשבונות קבלנים  -יתרון.
 עברית ברמה גבוהה ,כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ.
 היכרות עם יישומי .office
 אמינות ומהימנות אישית.
 יכולת קבלת החלטות ,סמכותיות ,נשיאה באחריות.
 כושר ניהול עובדים והנעתם ,כושר עבודה בצוות.
 יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח ובקרה.
 קיום וטיפוח יחסים בינאישיים ,מוכוונות שירותית גבוהה.
 ייצוגיות ,יכולת הובלה.
 נכונות ויכולת עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
דרגה 39-41 :דרוג :בהתאם להשכלת המועמד/ת
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
בן גוריון  22הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .08/04/2018
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה

