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 תיאור התפקיד: 
 

ידה/ו/או גורמי חוץ תוך עמידה  -על ניהול כלל הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים עלאחראי 

תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות  באיכות, 

 הגופים הרגולטורים בתחום. 

 

 ודרישות מקצועיות:  השכלה

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

 בהנדסה אזרחית.  להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
 

 .1958  –לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח   אדריכליםו רישום בפנקס המהנדסים
 

 :וניהולי ניסיון מקצועידרישות 
 

 שנים לפחות בפרויקטים הנדסיים.   5ניסיון של  –ניסיון מקצועי  .א

צוות עובדים מקצועיים  טים של שנה אחת לפחות או בניהול קניסיון בניהול פרוי    -ניסיון ניהולי  .ב

 בכפיפות ישירה או עקיפה. 

 

 דרישות נוספות: 

 
 היכרות עם תוכנת האופיס. .א

 יתרון – PROJMSהיכרות עם תוכנת  .ב

 שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.  .ג

 לחוק. 101בקיאות בחוק התכנון והבנייה בדגש על הרפורמה בתיקון  .ד

 

 הייחודיים בתפקיד:  מאפייני העשייה
 

 יכולות ארגון, תיאום ובקרה  .א

 קפדנות ודייקנות בביצוע  .ב

 מיומנות טכנית ותפיסה מכנית  .ג

 יכולת לעבוד באופן עצמאי .ד

 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ .ה

 יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים  .ו

 יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות  .ז

 סמכותיות  .ח

 כושר מנהיגות ויכולת הובלה  .ט

 כושר הבעה בכתב ובעל פה .י

 עבודה בשטח  .יא

 עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך . יב
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 בכפוף לאישור משרד הפנים. העסקה בחוזה אישי  –דירוג/דרגה 

 

 כפיפות:
 למהנדס המועצה.

 

 המועמד שיבחר יצטרך להמציא אישור על העדר רישום פלילי.  •

 . התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד •

להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת  בהתאם  •
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם 

 לא תאושר כאמור בצו. 

 מועמדים מתאימים בלבד ייענו.  •

 ככל ויידרש. – עבור מיונים בחב' השמהיהמועמד   •

 

 יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף. מועמד אשר לא   *
 

 קורות חיים , המלצות ותעודות ניתן להגיש דרך לינק: 
 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=3911&RF=114 
 
 

 . 28/10/21  –עד לתאריך 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 

 יאיר ושדי         
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש         
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