לעיריית אילת דרוש/ה

מכרז פנימי -חיצוני  5-2018מנהל/ת מחלקת בינוי מוסדות ציבור
מינהל ההנדסה
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להיפך.
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מהנדס העיר או מי מטעמו
השתתפות בצוותי תכנון פרוגרמה למוסדות ציבור.
ליווי אגף התכנון בתהליכי תכנון מוסדות ציבור מתכנון מוקדם ועד מכרז
לרבות תהליכי ייזום וקדם התכנון ,תהליכי תכנון מוקדם,
ליווי תהליכי תכנון סטטוטורי ורישוי במסגרת הקמת מוסדות ציבור.
ניהול תאום תשתיות בהקמת מוסדות ציבור.
תכנון וליווי הכנת מכרזים לקראת ביצוע.
בקרת תהליכי בניה של מוסדות ציבור המנוהלים ע"י גורמי חוץ לרבות
ניהול ופיקוח על הביצוע ,ניהול תהליך המסירה לאחריות העירייה וריכוז
תהליך בקרת איכות.
ניהול פרויקטים המבוצעים ע"י מינהל ההנדסה בתחום מוסדות ציבור
לרבות ניהול והפעלת הצוות המקצועי בפרויקט ,ניהול שוטף של
ההתקשרויות המקצועיות הנדרשות לביצוע המשימות ,בקרת חשבונות
מתכננים ,קבלנים וספקים ,ניהול ובקרת התשומות במסגרת הפרויקט:
ייזום ,תכנון ,ביצוע ,מסירה ,בדק.
ניהול המחלקה ,תכנית העבודה ,חלוקת משימות ,בקרה על ביצוע
ומשימות נוספות כפי שיקבעו מעת לעת ע"י מהנדס העיר.
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים:
הנדסת בניין ,אדריכלות או תכנון ערים .או הנדסאי או טכנאי רשום
בתחומי בניין /אדריכלות .יתרון להנדסת בניין.
ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של ארבע שנים לפחות בתחום העיסוק ,ידע
ובקיאות בתחום ליווי פרויקטים של בינוי ופיתוח.
להנדסאי רשום -חמש שנות ניסיון כאמור ,טכנאי רשום -שש שנות ניסיון.
 שליטה מלאה בתוכנות office
 ניסיון בשימוש בתוכנת AutoCAD
 ידע בשימוש בתכנות  GISמבית  – ESRIיתרון
 ידע בשימוש בתכנת  – MS-projectיתרון
מגורים באזור אילת  -חובה
רישיון נהיגה בתוקף -חובה.
מלאה .על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות
בהתאם לצורך .התפקיד כולל סיורי שטח תכופים באתרי עבודה ופגישות
תיאום ונסיעות מעת לעת לפגישות עבודה מחוץ לעיר.
בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.
מתח הדרגות לתפקיד המוצע  38עד  +42בדרוג הנדסאים (כולל דרגה
אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי .או חוזה בכירים
בכפוף לאישור משרד הפנים.

ייצוג הולם -וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם לבני שני המינים ,ולמתן עדיפות ליוצאי אתיופיה
ולאנשים עם מוגבלות.
קבלה לעבודה לאחר ראיון בוועדת מיון וקליטה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור
התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
על המעוניינים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,במעטפה סגורה ובציון מספר המכרז
למינהל משאבי אנוש ומינהלה ,עיריית אילת ,בית התמר .ת.ד  14אילת  88202או לפקס . 08 – 6367003
מועד אחרון להגשת הבקשה  11.3.2018בשעה 12:00
רק פניות מתאימות יקבלו מענה .הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.
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