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מכרז פנים/חוץ מס' 99/2015
אגף מהנדס העיר

דרוש/ה :סגן מהנדס העיר אחראי על תחום תשתיות ופרויקטים הנדסיים
תיאור התפקיד:
• מופקד על מכלול הפעילויות הביצועיות של בניה ופיתוח העיר הרצליה.
• אחראי על ריכוז ,קידום וביצוע פרויקטים הנדסיים המבוצעים ע"י אגף מהנדס העיר
וחברות עירוניות.
• אחראי על קביעת נהלי עבודה ,ניסוח חוזים והזמנות ,ניהול משא ומתן עם קבלנים
וספקים ואישור חשבונות בתחומים אלו.
• אחראי לניהול מחלקות שבאחריות סגן מהנדס העיר וקביעת מדיניות עבודה בתוך מחלקות אלו.
• אחראי על תאום בין אגפים השונים הביצועים של עיריית הרצליה בנושא פיתוח ובניה.
• אחראי על הכנת תכנית עבודה ומעקב לאחר הביצוע.
• ליווי וקידום תכניות ופרויקטים הנדסיים בכל הרמות ,ארציות ,מחוזיות ומקומיות.
• אחראי לטיפול בכל נושא בהתאם לדרישת מהנדס העיר לרבות קבלת קהל וטיפול בפניות הציבור.
דרישות התפקיד:
• תואר אקדמאי מושלם בהנדסה אזרחית ,מהנדס רשוי )רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים(
אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים
מחו"ל – חובה.
• תואר שני בהנדסה אזרחית – יתרון.
•  7שנות ניסיון ומתוכן  3שנים ניסיון בניהול פרויקטים הנדסיים בתחום התשתיות.
• ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועי במשך  3שנים לפחות.
• ניסיון מוכח בניהול ובהכנת תקציבים גדולים.
• יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה ושליטה מלאה בשפה העברית ברמה של שפת אם.
• בעל יחסי אנוש טובים.
• ייצוגיות ,אדיבות ,יכולת שירותית גבוהה.
• יכולת עבודה במצבי לחץ.
היקף משרה100% :
הדרגה 40-42 :בדרוג מהנדסים
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד בכפוף לאישור משרד הפנים.

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .09/11/2015
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה 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

