מכרז למשרת מנהל מחלקת בינוי ותשתיות באגף ההנדסה
במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב
בהתאם לסעיף  41לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,תשל"ז 1976-המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב ,מכריזה בזה
על משרה פנויה כדלקמן:
תואר המשרה :מנהל מחלקת בינוי ותשתיות היקף משרה .100% :דירוג השכר :שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים  /שכר בדירוג/דרגה
בהתאם להסכם הקיבוצי .מקום העבודה :מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב כפיפות :מהנדס המועצה.
כללי
אחריות כוללת על ניהול וקידום הפרוייקטים בתחום הבניה הציבורית ופיתוח תשתיות משלב היזום ,דרך התכנון ועד לסיום הביצוע .בתחומים:
תשתיות לתעשייה ,כבישים ,חשמל ,תקשורת ,מים וביוב ,ניקוז.
תיאור התפקיד
 .1ניהול מחלקת בינוי ותשתיות ,לרבות ניהול צוות עובדים.
 .2תכנון ,ליווי ופיקוח על עבודות בינוי ותשתיות בכפוף לחוקים ,לתקנות ,לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים
הרגולטורים בתחום.
 .3הכנת תוכניות שנתיות ורב שנתיות בתיאום עם מהנדס המועצה.
 .4ניהול ,פיקוח ובקרה על הפרויקטים ההנדסיים ועבודת פרוייקטורים /קבלנים המתנהלים ברשות.
 .5תיאום הפעילות בפרויקטים מול גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה.
 .6כתיבת נהלי עבודה.
 .7הכנת תקציב שנתי לפרויקטים וביצוע בקרה תקציבית של הפרויקטים.
 .8הכנה וביצוע של מפרטי מכרזים וחוזים לפרויקטים.
 .9בקרה ואישור חשבוניות לתשלום.
 .10מתן חוות דעת מקצועית וייצוג הרשות מול גורמי חוץ בפורומים השונים.
 .11דרישות נוספות לפי בקשת מהנדס המועצה.
תנאים מקדימים למינוי
 .1השכלה :בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחוץ
לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים :הנדסה/אדריכלות/תכנון ערים או הנדסאי בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים והטכנאים
המוסמכים התשע"ג  2012באותם תחומים.
 .2רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח  .1958או רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם
תחומים.
 .3ניסיון מקצועי :בעל תואר אקדמי  -ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי .הנדסאי רשום – חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 .4יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות ה.OFFICE-
 .5ניסיון ניהולי – ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בכפיפות ישרה או עקיפה  -יתרון
 .6היכרות עם חוק התכנון והבניה  /ניסיון בעבודה ברשות מקומית  /ידע בקריאת תוכניות הנדסיות – יתרון.
 .7היכרות עם תוכנות תכנון באמצעות מחשב אוטוקאד ( -BIM , REVIT , MS PROJECT ,)AutoCADיתרון.
 .8ניידות ורישיון נהיגה בתוקף  -יתרון.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד :יכולות ארגון ,תיאום ובקרה על משימות במקביל ,אמינות ,יושרה ,ראש גדול ,נכונות להשקיע שעות רבות,
יכולת ניהולית ,יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול גורמי פנים וחוץ ,יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות ,בעל תקשורת בין אישית ברמה גבוהה ,כושר
ביטוי גבוה בכתב ובעל"פ ,נחישות בביצוע משימות ויכולת עיסוק בסביבה עם ריבוי משימות.
העבודה משלבת עבודת שטח ועבודת משרד.
✓ העמידה בתנאי הסף תיבחן בהתאם לאסמכתאות בלבד.
✓ המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
✓ מועמד בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
✓ תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם.
✓ הליך המיון יבוצע רק למועמדים העומדים בתנאי הסף ,המועמד העונה על תנאי הסף ישלח למכון מיון ורק המועמד שעבר את המבחן בהצלחה
יזומן לוועדת הבחינה למשרה הנ"ל.
טופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט  www.neot-hovav.org.ilאת מסמכי ההצעה יש לשלוח במייל
לכתובת  mihrazimHR@neho.org.ilולא יאוחר מיום 29/12/2021בשעה  12:00טלפון.08-6543118 :
בברכה
ד"ר גדי אלפסי,עו"ד
ראש המועצה
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