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 מינהל הנדסה -עיריית הרצליה 
 

 מהנדסת העיר כפיפות:
 

  ת תפעול למנהל הנדסה/דרוש/ה: מנהל
 

 תיאור התפקיד:
 עליהם מופקד. בתחומיםגיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית 

 אשר בתחומי אחריותו,ת מנהל ההנדסה הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניו  

 בהנחיית מהנדסת העיר

  ביצועההכנת תכנית עבודה שנתית בהנחיית מהנדסת העיר ומעקב אחר 

 ומנהל ארגוןנות, לרבות גזברות, לשכה משפטית, ניהול הקשר עם יחידות העירייה השו 

 ניהול לוגיסטי של מנהל ההנדסה, לרבות הצטיידות 

  לרבות ניהול עובדים מינהל הנדסהניהול מערך חשבות 

  על כל יחידותיומינהל ההנדסה אחריות על הכנת תקציב שנתי של 

 הכנסות והוצאותהמינהלקציב ניהול ובקרה שוטפים של ת , 

 ממשלה ממשרדי  מקסום ומיצוי ההכנסות המגיעות 

 של מינהל הנדסה ניהול תקציבי כוח האדם  

  הכנה, ניהול ופיקוח על חוזי תכנון, הזמנות עבודה, הזמנות רכש וחוזי ההתקשרויות עם ספקים 

  על כל יחידותיו המינהלוקבלנים של 

 : דרישות התפקיד

  או שקיבל הכרה מהגף להערכת  אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"גתואר אקדמי מושלם 
 ו/או חשבונאות ו/או מנהל עסקים  : כלכלההבאיםתחומים אחד מהבתארים אקדמאיים מחו"ל 

 ניהולי בתחום הכלכלי/כספיבתפקיד שנות ניסיון לפחות  ארבע 

  ניסיון בתחום בקרה תקציבית 

 נוספות:כישורים ודרישות 

  יתרון -תואר שני 

  יתרון - ציבוריתניסיון בעבודה ברשות 

 שליטה ביישומיoffice  ,)שימוש במערכות ממוחשבות מגוונותעבודה ויכולת )שליטה מלאה באקסל 

 בעל/ת יכולות אנליטיות גבוהות 

 הבנה ותפיסה, יהול, ארגון ותכנוןיכולת נ 

 כולת לטפל במספר נושאים במקביל י 

  כושר התבטאות בכתב ובע"פ, ברמה גבוההעברית 

 תייצוגיות ושירותיו 

 יחסי אנוש טובים 

 מיומנויות בהובלת צוות 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיותיכולת ונכונות ל 



 

 
 100% היקף המשרה:

 
  בדרוג המח"ר 41-39 :דרגה

 
 תיתכן העסקה בחוזה מיוחד 

 
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.il *או במייל 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

  .23/01/2020 עד ליום
 

 , פניהבמידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת ה -באמצעות המייל  מסמכים/מועמדות*בהגשת 

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )בדרכים חלופיות  מסמכים/ולהגיש מועמדותיש לדאוג  

 
 תיענינה.לא א יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן ל

 
 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.

 
 

 הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.בלשון זכר, בכל מקום בו נכתב 
 
 
 
 
 

 רב בכבוד 
 
 
 
 יהודה בן עזרא           
 מנכ"ל העירייה           
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