מועצה אזורית עמק הירדן
לשכת מנכ"ל המועצה

ח' אלול תשע"ז
 03אוגוסט 7302
7900/957302

הנדון :מכרז סגן מהנדס מנהל תשתיות ובניה ציבורית
תאור התפקיד :סגן5ית מהנדס  -מנהל תשתיות ובניה ציבורית .
כפיפות :למהנדס העיר.
היקף המשרה 033% :משרה.
הגדרת התפקיד:
* ניהול כל הפרויקטים הפיזיים ,לרבות כבישים ותנועה ,הבינוי הציבורי והתשתיות,
מבנים מסוכנים וקבלת אחריות בנושאים הנ"ל.
* טיפול כולל בתכנון ,ברישוי ובביצוע לכל עבודות התנועה ,הכבישים והתשתיות .לרבות
עבודה הנעשית ע"י גורמים שונים (כגון :תאגיד המים והביוב ,חברת חשמל וכו').
* טיפול כולל בתכנון ובבניית כל המבנים הציבוריים אשר ייבנו ע"י המועצה.
* ניהול וריכוז ועדת התנועה.
* ניהול וליווי כל הפרויקטים הפיזיים ,החל משלב התיאומים והתקצוב מול המשרדים
המתקצבים ,התכנון והרישוי ,הביצוע בשלביו השונים וכלה במסירת הפרויקט למועצה
ואכלוסו.
* הכנת מכרזים ,הסכמים ,בדיקת כתבי כמויות ,מעקב ופיקוח על הביצוע ,על התקציב,
על לוחות הזמנים ועל חשבונות הקבלנים.
* ניהול יחידת מבנים מסוכנים.
השכלה וניסיון מקצועי:
* מהנדס5ת אזרחי5ת .
* רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
* ניסיון מקצועי מוכח של  /שנים לפחות בתכנון ,ניהול וליווי פרויקטים ,תחבורה
ותשתיות ,החל משלב התכנון וכלה בשלב הביצוע.
* ניהול כל הפרויקטים הפיזיים ,הכוללים פרויקטי תשתיות ובנייה ציבורית.
* ניסיון מקצועי מוכח בהכנת מכרזים ,הסכמים ,מעקב אחר לוחות זמנים ,בדיקת
חשבונות מתכננים וקבלנים.
* יתרון לבעלי5ות היכרות עם הרשויות המתקצבות ,משרדי התחבורה ,הפנים ,השיכון,
החינוך ,מפעל הפיס וכו.
* היכרות עם סביבת עבודה ממוחשבת ,ותוכנות רלוונטיות לתפקיד הנ"ל( .בנארית
אוטוקאד וכו').
* ניסיון בניהול צוות עובדים ,במשך  0שנים לפחות.
כישורים אישיים:
יכולת ניהול צוות ,יכולת עבודה בצוות ,אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יוזמה
ומעוף ,קפדנות ודייקנות בביצוע משימות ,כושר ביטוי מעולה בע"פ ובכתב ,יכולת קבלת
החלטות.
דרישות ייחודיות לתפקיד:
עבודה בשעות לא שגרתיות -במידת הצורך כושר התמדה.
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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תנאי העסקה ושכר:
העסקה בחוזה אישי (חוזה שקלי) ,בכפוף ועל פי אישור משרד הפנים 00-03 5בדרוג
מהנדסים.
תחילת עבודה :מיידי .
ועדת קבלה:
המועמד אשר עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בועדת בחינה 5קבלה של
משרד הפנים .
על המועמד למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה
במייל  pircha@j-v.org.ilאו באתר האינטרנט  www.j-v.org.il -תחת הכותרת מכרזים,
לצרף אליו העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים ,קורות חיים מפורטים
ומודפסים ,ולמסור במעטפה סגורה במשרד מנכ"ל המועצה עד ולא יאוחר מיום
. 0.03.02
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה,

העתק:
עידן גרינבאום  -ראש המועצה
דפ5פא

דודו פרץ ,עו"ד
מנכ"ל המועצה
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