
 

 

  

 

 21/2020-מס'   פומבימכרז 

 מהנדס הרשות

 ת בית שאןיעירי

 



 

 

 

 

 

 21/  20' מס פומבי מכרז

 :משרת באיוש הצורך על הודעה בזאת נותנת  שאן בית  עיריית

 העירייה  מהנדס

 

 . הפנים  משרד לאישור בכפוף אישי חוזה: המשרה דרגת

 . משרה   100%   :העסקה היקף

 .העיריה ל"למנכ: ארגונית כפיפות

   :התפקיד תיאור

  הרשות ידי על המבוצעות הציבוריות  והעבודות הציבורית הבניה, והרישוי הפיקוח, העיר תכנון •

 .  מטעמה או  המקומית

  תושבי  של החיים איכות של שיפורה להשגת עבודה וגיבוש העירייה של הנדסית מדיניות גיבוש •

 .  בתחומה השוהים ושל העיר

 .  השונים  בתחומים אב ותכניות פרוגרמות הכנת  זה ובכלל העיר לתכנון אחריות •

 .  בהם וטיפול מסוכנים מבנים ואיתור, עסקים רישוי, הבנייה על פיקוח, בניה רישוי לתחומי אחריות •

    בפיתוח הקשורות ציבוריות ועבודות   פיתוח עבודות ביצוע על ולפיקוח לפיתוח, לתכנון אחריות •

  בניה, ציבוריים גנים, ומאור תאורה, ותנועה  תחבורה, ותיעול ביוב: כגון, בעיר השונות התשתיות

 '. וכד ציבורית

  תשתית   עבודות בתחום וקבלנים ספקים עם  התקשרות תהליכי על ולפיקוח מכרזים  להכנת  אחריות •

 .  ולתחזוקתן העירייה

 . בעירייה הנדסה מחלקת  מחלקת  פעילות על ומעקב פיקוח, לניהול אחריות •

 . ערים ובינוי ובניה לתכנון המקומית הועדה מהנדס •

 

 



 

 :התפקיד דרישות 

 . קלון עימה  שיש בעבירה הורשע שלא  ישראל תושב  •

 . תעודה לצרף יש. אדריכל או/ו אזרחית  בהנדסה( BSC) ראשון תואר בעל  •

      תעודה לצרף יש. 1958-ח"התשי והאדריכלים המהנדסים חוק לפי רשוי אדריכל או רשוי מהנדס  •

 .בתוקף   

  התחומים באחד וכן עיר תכנון של בתחום  לפחות שנים חמש של ומוצלח מוכח מקצועי ניסיון בעל  •

  או מקומית רשות ידי על המבוצעות ציבוריות עבודות או הציבורית  הבניה, והרישוי הפיקוח: הבאים

 . בכתב  הוכחות  לצרף יש. מטעמה

 .ומינהלי טכני עובדים צוות בניהול ניסיון בעל  •

  קבלת יכלת, ותפיסה הבנה, עירנות, בביצוע קפדנות, יזמה, יצירתיות, אמינות: אישיים כישורים  •

  כושר, מ"מו ניהול כושר, סמכותיות, ופיקוח תיאום  יכולת, והנעתם עובדים ניהול כושר, החלטות

 .  גבוהה ברמה ואנגלית עברית השפות  ידיעת, פ"ובע בכתב הבעה

  בשעות עבודה יכולת, זמן  בלחץ עמידה, התמדה  כושר, באחריות נשיאה: מיוחדות תפקיד דרישות  •

   .בתפקיד ונסיעות נוספות שעות, שגרתיות לא

 

  מאתר  להוריד  ניתן אותו  טופס  גבי על מועמדותו יגיש   התפקיד בדרישות  העומד מועמד

  הנדרשים והאישורים  התעודות בצירוף, חיים קורות לצרף חובה כן כמו.  העיריה של האינטרנט

 dosi@bet-shean.org.il  בניסטי הדס' לגב , המכרז מספר ציון תוך , התפקיד בדרישות לתמיכה

 הקורונה  משבר בשל בלבד ל" בדוא תהיה ההגשה

 13:00   בשעה  29.10.2020  מועמדות  להגשת  אחרון מועד

 . כאחד ונשים  לגברים  מיועדת המשרה

 

 

 בברכה, 

 ז'קי לוי 

 ראש עיריית בית שאן 

 


