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  120/2022מכרז פומבי 

  תשתיות מחלקת  ת/מנהל
 
 מח"ר/חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים  מתח דרגות:   משרה  0%10 :המשריקף הה
 

 תיאור התפקיד
 

, תיעולתאורת רחוב, מדרכות, תחבורה, תקשורת, דרכים, תשתיות, הבתחומי ליווי ופיקוח על עבודות  ותיאחר
בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות  יובב, ניקוז, קשר עם תאגידי מים וחשמל

 וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום
 

 כפיפות
 המועצה מנכ"לית

 
 תחומי אחריות

 
 

 ברשותת המתקיימות ליווי ופיקוח על עבודות התשתי 
  ברשות ניקוזו, מים, ביוב , חשמלתקשורת, תיעולדרכים, תשתיות, גורם מייצג ומנחה מקצועית בתחומי 
  ניקוזומים, ביוב  , חשמל, תקשורת, תיעול, דרכיםתשתיותמתן מענה לפניות ציבור ומתן מידע בתחומי 

 , תוך קביעת סדר עדיפויות וקדימויות הטיפולברשות
  על פרויקטים  הפרויקטים בתחום המתנהלים ברשות תוך הסתכלות הוליסטיתניהול מעקב אחר מכלול 

  הפקת דו"חות חודשיים תיאום הפעילות בפרויקטים מול גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה
 להנהלת הרשותותקופתיים 

  תקשורת, תאגיד המיםגורמי חוץ כגון חברת חשמל, בזק, חברות החברה הכלכלית ואגף הנדסה, תיאום מול 
 יהול, פיקוח ובקרה על קבלנים ומתכנניםנ 
  תיאום פיקוח ובקרה על פרוייקטים 

  על קריאות מדי מים/חשמל אחריות 
  מנכלית המועצהמטלות נוספות בהתאם להנחיות 
 
 

 תנאי סף
 

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

באחד או יותר מהתחומים הבאים: חשמל, ארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית תלהערכת 
  תשתיות, מים, אינסטלציה

 באותם תחומים 2012 –לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג  39הנדסאי בהתאם לסעיף  או 

 או רישום בפנקס 1958-רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח ,
 ההנדסאים באותם התחומים

 
 ניסיון מקצועי 

 
 בתחום התשתיותשנות ניסיון  4 -עבור בעל/ת תואר אקדמי 

 בתחום התשתיותשנות ניסיון  5 -עבור הנדסאי רשום
 בתחום התשתיותשנות ניסיון  6 -רשום עבור טכנאי 
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 דרישות נוספות 
 

 office-היכרות עם תוכנות ה
 שליטה בשפה העברית -שפות

 יתרון  –ותוכנות ייעודיות   GISהיכרות עם תוכנת 
 

 הגשת מועמדות:

בשעה  14/07/2022תאריך יום חמישי עד ל mond.muni.il-dorits@tel : המייל יש לשלוח לכתובת

12:00 

 מסמכים שיש לצרף

 טופס שאלון למועמד )ניתן להוריד באתר( •
 קורות חיים •
 תעודות המעידות על השכלה וניסיון •
 צילום תעודת זהות •
 

מכים נדרשים לא תובאנה לדיון הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומס

 .בפני ועדת הבחינה

 הבהרה מגדרית:

 .המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, ובלבד שמועמדים אלו כשירים 

 לתפקיד הנדון, וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד 

 09-7774158לפרטים ושאלות ניתן לפנות לדורית שינדלר 

 

 בברכה,
 לין קפלן 

 ראש המועצה 
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