נספח א' -מכרז פנימי/חיצוני
מהנדס/ת תשתיות
מכרז מס' 146/20

היחידה:
תואר
המשרה:
דרגת המשרה
ודירוגה:
היקף
העסקה:
סוג מכרז:
תיאור תפקיד:

תנאי סף:

הנדסה
מהנדס/ת תשתיות
דירוג המהנדסים דרגה  / 39-41או  40%-30%חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים
 100%משרה
פנימי/חיצוני
אחריות על תכנון וביצוע תשתיות עירוניות עיקרי התפקיד:
א .סיוע והתוויה ,וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום המופקד ,פיקוח ,בקרה
ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף .סיוע בגיבוש תוכנית עבודה כולל לוחות
זמנים ,יעדים ויעדי ביניים ,מיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת האגף.
ב .טיפול במערך התחבורתי המתחדש של העיר .לרבות הובלת תכנון  ,ותיאום מול גורמי
תכנון כגון נת"י משרד התחבורה ואחרים .אחריות על כל היבטי התחבורה והתנועה
בעיר (הסדרי תנועה ,רמזורים ,חנייה ובטיחות ,תכנון רחובות ועוד) לרבות תחבורה
ציבורית.
ג .ניהול ריכוז וליווי מקצועי של ועדת התמרור העירונית.
ד .ניהול ,תכנון וביצוע פרויקטים בתחום הפיתוח והקמה של כבישים ותשתיות ברחבי
העיר החל משלב הפרוגרמה התכנונית ועד להשלמת הביצוע ,טיפול במערך הכבישים
העירוני :ליווי ופיקוח על הכנת מכרזים  ,כתבי כמויות ותוכניות לביצוע.
ה .תיאום תשתיות הנדסי כלל ארגוני מול אגפי העיריה וחברות עירוניות לרבות אחריות
על אישורי חפירה ,עבודה ומשטרה.
ו .הכנת תכנית עבודה רב שנתית בתחומי התשתיות ואחריות לביצועה בהתאם לתקציב
הפיתוח העירוני.
ז .אחריות על מערך הניקוז העירוני.
ח .מענה סטטוטורי ותכנוני לתוכניות בניין עיר והיתרי בנייה בתחום התשתיות ,ומענה
לפניות תושבים.
ט .ביצוע משימות נוספות בהתאם להנחיות מהנדס העיר.
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל /ת תואר אקדמי בהנדסה אזרחית.
בעל רישום מקצועי בפנקס המהנדסים והאדריכלים תשי"ח – .1958
דרישות ניסיון:
מקצועי:
ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי .ניסיון תכנון פרויקט
תנועה/כבישים/תשתיות/או בפיקוח על פרויקטים בתחום התשתיות יתרון.
ניסיון ניהולי:
יתרון לבעל/ת ניסיון בניהול צוות עובדים.
דרישות נוספות:
יישומי מחשב היכרות עם תוכנות תיב"מ (  )CADוה– . OFFICE
רישיון נהיגה ורכב :בתוקף.

מאפייני
העשייה
הייחודיים
בתפקיד:
כפיפות:

• ייצוגיות
• שירותיות
• סדר וארגון
• יכולת הובלה
• עבודה בשעות בלתי שגרתיות
כפיפות ניהולית ומקצועית למהנדס הרשות

הבהרה
מגדרית:
מנהלה:

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד
מועד פרסום המכרז13/08/2020 :
בקשות למכרז יש להגיש עד יום ב' 21/09/2020 :בשעה  12:00הארכת מכרז
חובה לצרף:
 .1שאלון למועמד (ניתן להוריד באתר העירייה מיקום דרושים) .או לקבל במשרדי משאבי
אנוש בעירייה.
 .2קורות חיים.
 .3תעודות ומסמכים להוכחות דרישות התפקיד.
 .4היעדר רישום פלילי.
המסמכים יוגשו למייל  michrazim@kfar-yona.org.ilאו במסירה ידנית למחלקת משאבי
אנוש ,רח' שרת  4קומה  2כפר יונה.
איש הקשר לעניין מכרז מר אלי דיגא בטלפון09-8971124 :
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף
על החתום  -ראש הרשות
שושי כחלון כידור

