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 217/2021מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 מחלקת חשבות -מינהל הנדסה 
 

 מנהל/ת מדור חוזים והתקשרויות דרוש/ה: 
 

 מנהל התפעול וחשב מינהל הנדסה כפיפות:
 

 תיאור התפקיד:

 הכנה, ניהול ופיקוח על הזמנות עבודה, הזמנות רכש וחוזי ההתקשרויות עם ספקים וקבלנים •

 נהל הנדסה על כל יחידותיו ישל מ

 טיפול מול מתכננים וספקים בכל הנוגע לחוזים, חשבונות והזמנות •

 בדיקת חשבונות •

 ועדת השלושה/יועצים/מכרזיםסיוע בהכנת חומרים לוועדת  •

 נהל הנדסה, הכנסות והוצאותיסיוע בניהול ובקרה שוטפים של תקציב מ •

 הממונהסיוע בתחשיבים ומעקבים שונים על פי דרישת  •

 
 : דרישות התפקיד

 
 תנאי סף:

תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים  •
 מנהל עסקים  משפטים, כלכלה או: מחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאיםאקדמאיים 

 בפיקוח ובקרה אחר תהליכי התקשרויותניסיון  •
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון -בעבודה ברשות מקומית רלוונטי ניסיון  •

 יתרון -ניסיון מול גורמי חוץ העוסקים בתכנון, בניה ופיתוח  •

 הבנה ותפיסה יכולת ניהול, ארגון ותכנון, •

 כושר התבטאות בכתב ובע"פעברית ברמה גבוהה,  •

 יכולות אנליטיות גבוהות •

 יכולת לטפל במספר נושאים במקביל •

 שימוש במערכות ממוחשבות מגוונותידע בתוכנת אופיס, עבודה ו •

 , יכולת עבודת צוותיחסי אנוש טובים •
 
 

 100% היקף המשרה:
 

 בדרוג המח"ר 39-37 :דרגה
 
 



 

 
 
 

 יש להעביר קורות חיים בעברית בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים 
 הרצליה,  22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹)תעודות השכלה, אישורי העסקה

 .09/12/2021עד ליום  chrazim@herzliya.muni.ilmi ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 על אישור העסקה לכלול תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקיד וניסיון ניהולי בהתאם לנדרש במכרז.¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 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.

 
מיוצגת כנדרש בקרב עובדי תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם אשר אינה 

 הרשות המקומית, אם המועמד הינו בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 

 תינתן עדיפות למועמד עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותו לביצוע העבודה הנדרשת.
 

 

 לעבודה.מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה 
 

 

 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            
 ראש העירייה          
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