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   פיתוח ותשתיות ומהנדס החברה סמנכ"ל/יתלתפקיד 

 

 תיאור התפקיד:

בחברה הכלכלית, משלב  )ציבוריות והרחבות( תשתיותהפיתוח ו ההפעילות וצוות העובדים באגף  , פרויקטיםה ניהול כלל

   . והבקרה תכנון ועד סיום הביצועהיזום ו ה
 

 , לקידום נושאי בינוי ופיתוח ברחבי המועצה.  ר היוםוח וסדפיתריכוז פורום  •

 פרויקטים והכנת תיקי תכנון. של גיבוש ייזום ו •

 ים וקבלת תשלומים מגורמי המימון.ב הפרויקטבקרה תקציבית על תכנון וביצוע של תקצי •

 ביצוע של מכרזים לפרויקטים. ההכנה ופיקוח על תהליכי ה  •

  תשתיות ציבוריות והרחבות בישובים.באגף  מחלקותה  מנהליופיקוח על עבודת  ניהול •

 בקרה ואישור חשבונות לתשלום לקבלנים וספקים.  •

 תקציבים ממשרדי ממשלה ורשויות. טיפול בכל היבטי הדיווח והמעקב אחר  •

  .במבני ציבור ריכוז תחום הנגישות •

   .מנכ"ל החברה הכלכליתכפיפות ארגונית: 

  תפקיד:שות הירד

 : השכלה

מהמחלקה להערכת תארים  תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה •
 . הנדסת תעו"נ, תאדריכלו, בניןת אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדס

באותם  27/7-התשע"ג  סמכיםים המואוהטכנלחוק ההנדסאים  33או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  •
 .תחומים

 .ניהול פרויקטיםונגישות בתחום התעודות הסמכה יתרון לבעלי  •

 :  ניסיון מקצועי

  י.עבור בעל תואר אקדמי: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונט •

 .עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי •

 .עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי  •

 ניסיון ניהולי: 

 .בניהול צוות עובדים מקצועי בכפיפות ישירהשנים לפחות  3ניסיון של  •

 ציבורית ותשתיות.  הבניהול פרויקטים בתחום הבניה שנים  3ניסיון של  •

 .דומהניסיון בניהול תקציב בסדר גודל  •
 פרויקטים בו זמנית(.  30פרויקטים )מעל -ופיקוח בסביבה מרובת לעדיפות להתמחות בניהו •

 ים אישיים: כישור

 תקשורת ויחסי אנוש טובים.  •

 תודעת שירות גבוהה.  •

 יכולות גבוהות של סדר וארגון.  •

  ל בו זמני במספר גדול של פרויקטים. יכולת התמודדות עם מצבי לחץ וטיפו •

 דרישות ייחודיות: 
 . בתוקף רישיון נהיגה בעל/ת

 . ושעות מרובותמצת ואמנכונות לעבודה 
 

  . משרה 100%המשרה המוצעת היא בהיקף של 
 . בכפוף לאישור משרד הפנים -חוזה אישי העסקה ב

  . כאחד המשרה מיועדת לנשים וגברים
 יש להעביר תעודות המעידות על עמידה בתנאי הסף בעת הפניה -רק פניות מתאימות תענינה 
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