
 

 ג בתמוז תשפ"א  "י

23/06/2021 

 12.21י  ז חיצונמכר

 מנהל/ת אגף בינוי ותשתיות 

 

 משרה.  100%-לעיריית ביתר עילית דרוש/ה מנהל/ת אגף בינוי ותשתיות ב

 בכפוף לאישור משרד הפנים.   70%- 60%דרוג/דרגה/ מח"ר או חוזה אישי למנהל אגף 

 תיאור התפקיד: 

 מנהל/ת אגף בינוי ותשתיות 

 עיקרי התפקיד: 

ניהול פרויקטים      ,אגףהתוויה וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחומי בינוי ותשתיות : ניהול הגיבוש,  
פיקוח על המחלקות המבצעות והאמונות על כך:   ,ברשות הנדסיים בתחום בינוי, אחזקה ופיתוח ותשתיות 

בנית    –נוי ושיפוץ  משלב היזום, דרך התכנון ,הביצוע ועד לסיום הביצוע. בתחומים : בי  הנדסה, טכני ושפ"ע
,  כבישים, חשמל, תקשורת, מים ,ביוב, ניקוז וניהול תחזוקת  מבני ציבור ותשתיות –מבני ציבור, תשתיות 

 תיאום מול משרדי המשטרה, קידום תביעות. 

 דרישות התפקיד:

 .   ויכולת הוראה  * אחריות להפעלת מח' בינוי ותשתיות,  כולל ניהול צוות עובדים

   הרשות.נתיות ורב שנתיות בתיאום עם מהנדס  * הכנת תכניות ש

 * פיקוח והפעלת עבודת פרויקטורים וקבלנים.  

 * גיבוש פרויקטים והכנת תיקי תכנון. 

 * הכנת תקציב פרויקט, מקורות ושימושים ובקרה תקציבית של הפרויקט.   

 * הכנה וביצוע של מפרטי מכרזים וחוזים לפרויקטים.  

 * בקרה ואישור חשבוניות לתשלום.  

 דיווח, מעקב ושחרור תקציבים ממשרדי ממשלה ורשויות.  תיאום ו* 

 העירייה * ייצוג המועצה בדיונים במוסדות וגופים שונים בנושאי תשתיות ובנייה בתיאום עם מהנדס 

 *תיאום ופיקוח על המחלקות המבצעות.  

 השכלה:   

תואר אקדמאי בהנדסה, אדריכלות או תכנון ערים , או הנדסאי/טכנאי רשום באותם התחומים    –* השכלה  
 .חובה  )יש לצרף תעודה לק"ח( –

 

 

 



 

 

 דרישות נוספות: 

או    חובה!  –הנדסאים    שנים לפחות עבור  6שנים לפחות לבעלי תואר, או של    5קודם של     ניסיון מקצועי*  
)יש לצרף לקורות החיים אישורי תקופת ההעסקה והגדרת תפקיד     שנים לפחות עבור טכנאי רשום  7של  

 בתפקידים קודמים ונוכחי(   

 שנים לפחות.   3* נסיון ניהולי קודם של צוות עובדים של 

 יתרון לבעלי :  

 . *  ניסיון במגזר המוניציפלי

 עובדים ובהפעלת  פרויקטורים , מתכננים ויועצים ובעבודה מול קבלני ביצוע. * ניסיון בניהול צוות  

 * ניסיון ניהולי רלוונטי מוכח בניהול ופיקוח בסביבה מרובת פרויקטים.  

 * ניסיון בניהול  תקציבי בסדר גודל של עשרות מיליוני שקלים .  

 * יתרון לבעלי ניסיון בעבודה במערכות ציבוריות.   

 (.ms project  -ו  GISכנות אופיס ובתוכנות ניהול פרויקטים ושרטוט )בנארית, דקל, אוטוקד,     * שליטה בתו

 כפיפות: 

 מנכ"ל/ מהנדס העיר 

 כישורים ויכולות:

 נכונות לשעות עבודה לא שגרתיות ושעות נוספות, יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ואירועים בלתי צפויים. 

 הגשת מועמדות:

        ,  02-5888104:      , או בפקס38ביתר עילית רח' רבי עקיבא  בעיריית  יש להגיש קו"ח אל מחלקת מנגנון  
 2021/7/7בתמוז תשפ"א  כ"ז ראשון עד ליום  illit.muni.il-Jobs@betarאו במייל  

 חובה לציין מספר מכרז. בלבד.המשלוח בפקס באחריות השולח 

 02-5888152לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת משאבי אנוש: טלפון 

   

   תיענינה. בצירוף מלא האסמכתאותהצעות מתאימות 

 המודעה מיועדת לשני המינים כאחד.  

   עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלות.

 לא ידונו.  -בצירוף המסמכים הנדרשים אשל /  יוגשו במועד  א של מסמכים

  

כה,בבר  

 מאיר רובינשטיין 

ר ראש העי  

mailto:Jobs@betar-illit.muni.il


 


