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יקטים מנהל יחידת פרו
 הנדסיים

 ת בית שאןיעירי
 



 

 2021/01מס'     פומבי מכרז 

עיריית בית שאן נותנת בזאת  
 הודעה על הצורך באיוש משרת:  

 

 משרה  100%  – הנדסיים פרויקטיםיחידת מנהל 

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

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

 משרה  %100: היקף התפקיד

 או חוזה אישי בכפוף למשרד הפנים 39  דרגהמהנדסים דירוג : דרגת המשרה ודירוגה

 מהנדס הרשות.  כפיפות: 

 : התפקיד תיאור
ידה ו/או גורמי חוץ  -הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים עלאחראי על ניהול כלל  

תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם  
  ום.ת וסמכות הגופים הרגולטורים בתחלהנחיו

  :תחומי אחריות
 .הנדסיים של הרשות פרויקטיםניהול יחידת   .1
 ליווי ופיקוח על עבודות הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות.  .2
 גורם מייצג ומנחה מקצועית בניהול הפרויקטים ברשות.  .3

  
 תנאי סף 

 
 השכלה ודרישות התפקיד: 

בעל  תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או קיבל הכרה מהמחלקה  
 בהנדסה אזרחית או אדריכלות.להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ 

   ,נדרשת תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים
 . 1958 -תשי"ח 

 
 : מקצועיניסיון 

 שנים לפחות בפרויקטים הנדסיים.  5ניסיון של 
 

 ניסיון ניהולי:  
שנתיים לפחות או בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה או ניהול פרויקטים של  ניסיון ב
 עקיפה. 

 
 

 דרישות נוספות:  
 יכולת ארגון, תיאום ובקרה.  •
 קפדנות ודייקנות בביצוע.  •
 מיומנות טכנית ותפיסה מכנית.  •
 יכולת לעבוד באופן עצמאי.  •



 לחוק.  101בקיאות בחוק התכנון והבנייה בדגש על הרפורמה בתיקון  •
 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.  •
 יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ועסקים.  •
 יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות.  •
 סמכותיות.  •
 כושר מנהיגות ויכולת הובלה. •
 כושר הבעה בכתב ובעל הפה.  •
 עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך.  •
 עבודה בשטח.  •
 עברית ברמה גבוהה.  •
 תוקף ורכב.נהיגה ב רישיון •
תוכנת האופיס, יתרון להכרות עם תוכנת  מחשב: שליטה מלאה ביישומי מחשב  יישומי •

PROJ MS. 
 

 
 : מסמכים שיש לצרף לבקשה

 . חייםקורות  .1
 .תעודות המעידות על השכלה .2
 . הנדרש והניהולי המקצועיהניסיון סמכים להוכחת מ .3
 המלצות. .4
 צילום תעודת זהות.  .5
 רכב. ורישיוןנהיגה בתוקף רישיון צילום  .6

   
 

יגיש,  מועמד/ת   התפקיד  בדרישות  העיריההעומד  באתר  הטופס  גבי  www.bet-(  על 

shean.org.il  ("ודרושים והאישורים    תחת הלשונית "מכרזים  חיים, בצירוף התעודות  קורות 

מס,  הנדרשים ציון  תוך  סגורה,  רח' במעטפה  שאן  בית  עיריית  מנכ"ל  ללשכת  המכרז,  פר 

 בית שאן.   1ירושלים הבירה 

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

 .13:00  בשעה 17.06.2021ועד אחרון להגשת מועמדות מ

 . מיועדת לגברים ונשים כאחדהמשרה 
 

 

 

 בברכה, 

 ז'קי לוי 

 ראש עיריית בית שאן 

http://www.bet-shean.org.il/
http://www.bet-shean.org.il/
mailto:dosi@bet-shean.org.il

