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 12/2021מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 אגף תשתיות, תחבורה ותנועה -מינהל הנדסה 
 

 חוץ והסדרי תנועה זמניים דרוש/ה: אחראי/ת פיקוח על ביצוע עבודות תשתיות גורמי
 

 : מנהלת אגף תשתיות, תחבורה ותנועה ו/או מי מטעמהכפיפות
 

 תיאור התפקיד:

  פיקוח על עבודות תשתיות גורמי חוץ )כדוגמת חברת חשמל, בזק, הוט ועוד( כולל עריכת ביקורות

 בשטח ודיווח

 ביצוע ביקורות מעקב בפרויקטים של התשתיות 

 ואישור העבודה בסיומה חלוקת היתרי עבודה, קבלת 

 מעקב ופיקוח על הביצוע בפרויקטים ולוחות הזמנים בהתאם להיתרי העבודה 

 העברת המידע למערכת התיאום ההנדסי 

 ביצוע מעקב ודיווח על תקינות תשתיות 

 טיפול בפניות תושבים למוקד העירוני בתחומי אחריות המחלקה 

 בדיקת הסדרי בטיחות בביצוע עבודות התשתיות 

 םהרלוונטיים בין גורמי פנים וחוץ, יצירת ממשקי עבודה מול הרשויות המוסמכות בתחומים תיאו 

 הפקת דו"חות תקופתיים לשיקוף תמונת מצב והתקדמות הפרויקטים 

  התפקיד משלב עבודה משרדית לצד עבודת שטח רבה הכוללת נסיעות והשתתפות בסיורים 

 

 דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף:

 הנדסה אזרחית אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף תואר אקדמי מושלם ב
 להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל 

 או 
 הנדסאי אזרחי רשום )רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים(

  רישיון נהיגה בתוקף 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון -ניסיון קודם בתחום הרלוונטי 

 יכולת קריאת תכניות בניה ומפות 

 ידיעת השפה העברית על בוריה, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ 

  שליטה מלאה ביישומיoffice ואינטרנט 

 קפדנות ודייקנות בביצוע 

 יכולת עבודה באופן עצמאי 

  אסרטיביות, יכולת עבודה בתנאי לחץ 

 ייצוגיות, אדיבות, מוכוונות שרותית גבוהה 

 יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות 



 

 
 
 
 

 100% משרה: היקף
 

 בדרוג מהנדסים/אדריכלים או הנדסאים/טכנאים 39-37 דרגה:
 

 תיתכן העסקה בחוזה דירוגי 
 
 

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

 .04/02/2021 עד ליום
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 

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

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

 
 העבודה הנדרשת.תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע 

 

 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.
 
 
 

 
 רב בכבוד 
 
 
 משה פדלון           
 העירייה  ראש          
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