
 בס"ד

 מנהל אגף ביצוע  21נה/ מס' חיצונימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת

 

 .מנהל אגף ביצוע: תואר התפקיד

 .המנהל מופקד שעליו בתחום המקומית הרשות מדיניות וביצוע התוויית ,גיבוש :תיאור התפקיד

 :התפקיד עיקרי

 :האגף של האחריות תחוםב  תמדיניו של וביצוע , ארגוןתכנוןת, מטרו הגדרת .1

 .אחריות וטיפול בנושאי ביצוע תשתיות הכבישים, התנועה, התחבורה, הבניה הציבורית ומוסדות חינוך, מבנים מסוכנים 

  התשתית והבנייה הציבורית ברחבי העיר ,לרבות עבודות המבוצעות ע"י גורמים שוניםטיפול כולל בביצוע לכל עבודות, 

 כגון : משרד השיכון , משרד התחבורה, בזק, הוט, תאגיד המים והביוב, חברת חשמל וכד'.

 .אחריות על טיפול בפרויקטים המבוצעים לבניה הציבורית ומוסדות החינוך לסוגיה השונים 

 ים הפיזיים החל משלב התיאומים והתקציב, התכנון והרישוי, הקשר עם גורמי הממשלה וגורמים ניהול וליווי הפרויקט

 מתקציבים אחרים, הביצוע בשלביו השונים, וכלה במסירת הפרויקט לעירייה ואכלוסו.

 הכנת מכרזים, בדיקת כתבי כמויות מעקב ופיקוח על הביצוע על התקציב על לוחות הזמנים ועל חשבונות הקבלנים. 

 .מעורבות במינוי מנהלי  פרויקטים, הדרכת מנהלי הפרויקטים משלב הייזום ועד סיום הפרויקט בפעולתו 

 .בקרת פעילות מנהל הפרויקט לוועדה עפ"י נהלים ועפ"י אינטרסים של העירייה 

 עמידה ביעדי  תיאום מול כל גורמי העירייה השונים , וסיוע למנהל הפרויקט לפתרון חסמים חיצוניים בפרויקט להבטחת

 הפרויקט.

 .באגף השוטפת העבודה ביצוע על ובקרה פיקוח .2

 .באגף העובדים צוות ניהול .3

 דרישות התפקיד:

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

 .ערים תכנון או אדריכלות ה,הנדס :הבאים מהתחומים יותר או באחד ,לארץ בחוץ אקדמיים תארים

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

ניסיון מוכח בניהול פרויקטים לביצוע בתחום התשתיות, הכבישים, התנועה והבניה הציבורית: עבור בעל  ניסיון מקצועי:

 שבע שנות ניסיון. -שש שנות ניסיון, עבור טכנאי רשום -חמש שנות ניסיון. עבור הנדסאי רשום -תואר אקדמי כמפורט לעיל

 .ישירה בכפיפות צועייםמק עובדים צוות בניהול ניסיון שנות שלוש:  ניסיון ניהולי

 ".officeנוספות: היכרות עם יישומי "דרישות 

, כולל שעות שגרתיות בלתי בשעות עבודה, הובלה יכולת, וארגון סדר, שירותיות, ייצוגיות: מאפייני עשיה ייחודים לתפקיד

 אחה"ב והערב.

מיומנות  ,כושר למידה ,הבנה ותפיסה ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,יזמה ומעוף אישית,: אמינות ומהימנות תכונות אישיות

 שקדנות וחריצות יכולת התבטאות בכת ובע"פ. ,טכנית ותפיסה מכנית

יכולת  ,יכולת ארגון ותכנון ,כושר עבודה בצוות, כושר ניהול עובדים והנעתם ,: יכולת קבלת החלטות תכונות ניהול וארגון

כושר הבעה בע"פ ובכתב, כושר ניהול  ,קיום וטיפוח יחסים בינאישיים ,נשיאה באחריות ,תסמכותיו ,פיקוח ובקרה ,תיאום

 .יכולת ייצוג הרשת בפני גורמים חיצוניים ,מו"מ

 : טיפול בו זמנית במספר נושאים , התמדה יכולת פתרון בעיות. מצבי תפקיד

 משרה 100%: אחוז משרה

 .העיר תלמהנדס: כפיפות

 משכר בכירים , בכפוף לאישור משרד הפנים. 70%עד  60% מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

  ת בקישור המופיע באתר העיריה. )בראש העמוד של מכרז זה(.ניתן להגיש מועמדו
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 ד"ר עליזה בלוך 

 ראש העיר 

mailto:michrazim@bshemesh.co.il

