
 
 

 
 אגף משאבי אנוש        

 33/2020כ"א  -מכרז חיצוני/פנימי 
 ייעוץ ופיתוח תחבורתי מח'מנהל/ת 

 
 כפיפות :

 .לראש מינהל הנדסה
 

 תיאור התפקיד:
  ,(פיתוח, תנועה ותחבורהאחראי/ת על תכנון התשתיות העירוניות )ניקוז. 

 אחראי/ת על הכנת תוכניות העבודה וניהול תקציבים. 

 הביצוע והפיקוח של  עבודות התשתיתל אחראי/ת ע. 

  וחוזים עם קבלנים וספקיםהתקשרויות אחראי/ת על. 

  לאישור בקשות להיתרי בנייה בהתאם לחוק התכנון והבנייהאחראי/ת. 

 ניהול צוות עובדים. 

 מידע אודות תהליכי תכנון ופתוח תשתיות בעיר וייצוג בפני גופי התכנון השונים. זריכו 

 תית מול תאגיד המים.תאום עבודות תש 
 

 תפקיד:תנאי סף ל
 השכלה:
  בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, 
 .אדריכלות או תכנון ערים

 או:
וק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, לח 93הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 באותם תחומים. 2102 –התשע"ג 

 מהנדס/ת רשום בפנקס המהנדסים בתחום הנדסה אזרחית. 

 .תינתן עדיפות לבעלי תואר שני בהנדסה אזרחית 
 

 ניסיון מקצועי:
 .בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 

 .עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 

 .עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 

 .ניסיון מוכח בארגון וניהול צוות עובדים 

 
 דרישות תפקיד מיוחדות:

 .ידיעת השפה העברית על בוריה 

 .ידע וניסיון אישי בעבודה עם מערכות ממוחשבות 

 רצוי בעל/ת ( ידע וניסיון במערכות ממוחשבותG.I.S )או מערכת דומה 
   רכב תקף. ןרישיו 

 
 כישורים אישיים:

  אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע
 משימות, כושר ביטוי מעולה בע"פ ובכתב, ניהול ויכולת קבלת החלטות.

 
 .011% היקף המשרה:

 .הסכם קיבוצי ו/או עפ"י חוזה המאושר ע"י משרד הפנים עפ"ישכר: 
 

רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4קומה  2המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו  /
carmit_oh@rehovot.muni.il 

 00:11,שעה 4.4.2121עד יום חמישי, 
/תצרף תיעוד תיפסל על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י

 מועמדותו/ה על הסף.
 מודעה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד

 
 


