
 

 

  

 

 2020/91-מס'   פומבי מכרז 

מנהל פרוייקטים 
 ותשתיות

 ת בית שאןיעירי
 



 

 19/2020מס'     פומבי מכרז 

עיריית בית שאן נותנת בזאת  
 הודעה על הצורך באיוש משרת:  

 

 משרה 100% – מנהל פרוייקטים ותשתיות

זאת בהתאם  נקבה, וכן להפך.כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון 

 1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8להוראות סעיף 

 משרה  %100: היקף התפקיד

 או חוזה אישי בכפוף למשרד הפנים  41-39מהנדסים מתח דרגות דירוג : דרגת המשרה ודירוגה

 מהנדס הרשות.  כפיפות: 

 :התפקיד תאור
 

הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על ידה ו/או גורמי  אחראי על ניהול כלל 
חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוק העזר של הרשות 

 , לרבות בתחום אחזקת תשתיות ומבנים. ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום
 

 תנאי סף 
 

 : השכלה ודרישות מקצועיות
קיבל שבעל  תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או  .1

 .הנדסה אזרחיתבלהערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ הכרה מהמחלקה 
 . 1958-רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח .2

 
 :וניהולי ניסיון מקצועידרישות 

 ם לפחות בפרויקטים הנדסיים. שני   5ניסון מקצועי של  .א
ניסיון בניהול פרויקטים של שנתיים לפחות או בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות   .ב

 ישירה או עקיפה. 
 

 דרישות נוספות: 
 היכרות עם תוכנת האופיס.  .1
 יתרון. – PROJ MSהיכרות עם תכנת  .2
 שליטה בשפה העברית. .3
 לחוק.  101בקיאות בחוק התכנון והבניה בדגש על הרפורמה בתיקום  .4

 
 : מאפייני העשיה היחודיים לתפקיד

 יכולת ארגון, תיאום ובקרה.  •
 קפדנות ודייקנות בביצוע.  •
 מיומנות טכנית ותפיסה מכנית.  •



 יכולת לעבוד באופן עצמאי.  •
 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.  •
 ת מול תושבים ובעלי עסקים. יחסי אנוש טובים ויצוגיו •
 יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות.  •
 סמכותיות.  •
 כושר מנהיגות ויכולת הובלה. •
 כושר הבעה בכתב ובעל פה. •
 עבודה בשטח.  •
   עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך. •

 
 : מסמכים שיש לצרף לבקשה

 קורות חייים.  .1
 .תעודות המעידות על השכלה .2
 .המקצועי הנדרש סמכים להוכחת הנסיוןמ .3
 ניתן לצרף גם המלצות. .4
 צילום תעודת זהות.  .5

 
המסמכים  בצירוף על גבי הטופס באתר העיריההעומד בדרישות התפקיד יגיש,  מועמד/ת 

 . dosi@bet-shean.org.il. ההגשה תהיה בדוא"ל בלבד בשל משבר הקורונה לדוא"ל הנ"ל

 . shean.org.il-dosi@bet או דוא"ל 6664894-04בטלפון  הדס בניסטיהפרטים לבירורים: 

 13:00  בשעה 11.10.2020ועד אחרון להגשת מועמדות מ

 . המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד
 

 

 

 בברכה, 

 ז'קי לוי 

 ראש עיריית בית שאן 

mailto:dosi@bet-shean.org.il

