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 רכז תחום דרכים ותחבורה – 20/ממס'  חיצונימכרז  

 , וההיפך.זכרהכוונה גם ללשון  נקבהאור תפקיד בלשון יבכל מקום בו מפורט ת
 

 .רכז תחום דרכים ותחבורה: תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

  התנועה הזמניים בעת ביצוע עבודות ברחבי העיר, לרבות בדיקת תכניות הסדרי תנועה זמניים ריכוז תחום הסדרי

 וטיפול בכל הנושא לקבלת היתר לביצוע.

 .ייצוג העיריה מול גורמי חוץ בנושאים הנוגעים לעיסוקו, לרבות מול משטרת ישראל בכל הקשור להתייעצות המשטרה 

  בפרויקטים שונים.בדיקת תכניות הסדרי תנועה וחנייה 

 .הכנת תכניות הסדרי תנועה קבועים וזמניים 

 .השתתפות בוועדת תנועה עירונית ובפורומים נוספים ע"פ דרישת הממונה 

  תכנון מקצועיים בנושאים הקשורים להכנת תכניות תנועה ותכניות הסדרי תנועה זמניים.הנחייה, הכוונה וליווי צוותי 

  בהיבטים תנועתיים.בדקת בקשות להיתר בנייה 

  טיפול בנושא הבדיקות הנדרשות לצורך חתימה על טופס אכלוס בכל הקשור לאישורים הניתנים במחלקת תנועה

 לרבות סיורים וביקורים במקומות בהם חלות התכניות למען ההיתר.

 שקי עבודה עם תיאום תכנון בין גופי התכנון לבין מחלקות ההנדסה לגורמים הרלוונטיים אחרים לרבות קיום ממ

 נציגי משטרת ישראל, חברות התחבורה הציבורית, גופי תשתית, משרד התחבורה וגופים אחרים.

 .בדיקה ובקרת תכניות בתחום התנועה, רמזורים, בטיחות בדרכים, התחבורה הציבורית ותכניות בניין עיר 

  ר להתאמת תכניות הסדרי תנועה ביצוע עבודות ברחבי העיר וביצוע פיקוח בכל הקשוביצוע סיורים ומעקב אחר

 הקבועים והזמניים בזמן ביצוע העבודות.

 .ריכוז תחום בדיקות ובקרה על הקבלנים וטיפול בנושא מסירת העבודות לעירייה בכל הקשור לנושאי הסדרי התנועה 

 .טיפול במענה לפניות הציבור 

 .ביצוע כל מטלה נוספת במסגרת התפקיד בהגדרת הממונה 

 דרישות התפקיד:

להערכת תארים בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה 

  או תכנון ערים. אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הנדסה, אדריכלות

 .ההנדסאים חוק או רישום בפנקס המהנדסים לפירישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים 

 באותם תחומים. 7/27לחוק ההנדסאים המוסמכים, התשע"ג  33הנדסאי רשום בהתאם לסעיף  או

 :ניסיון מקצועי

 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. 2 -עבור בעל תואר אקדמי

 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. 3 -עבור הנדסאי רשום

 כישורים אישיים:

שיאה באחריות, יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה יכולת קבלת החלטות, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נאמינות ומהימנות, 

 כושר הבעה בכתב ובע"פ.בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת ניהול מו"מ, 

 .%100: אחוז משרה

 מנהל מחלקת תנועה ותחבורה.  :כפיפות

 . בדירוג הנדסאים/ מהנדסים 39-37: מתח דרגות

 : מועמדותהגשת 

יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן להשיג דרך אתר . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

ם מיום האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד יומיי

 , מיכל.9909772-02השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 

 .21/05/2020ולא יאוחר מיום  03/05/2020 החל מיום: מועד הגשה
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