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 אגף משאבי אנוש

  16/2017מכרז פומבי מס' 
 

 תיקון  – לוגיסטיקה במנהל הנדסהמנהל/ת אגף 
 
 :אור התפקידית

 האחריות של אגף * הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות של מנהל ההנדסה בתחום 
 לוגיסטיקה.  

 ועוד(. "ש)יועמ * אחראי/ת על הכנת חוזים במסגרת  מנהל הנדסה בשיתוף  היחידות הרלוונטיות
   הנדסה עם החברה הכלכלית והספקים השונים במסגרת החוזים מנהל של קשרעל ה /תאחראי* 
 .שמנהל הנדסה אחראי לביצועם  
 .יקטים השוניםהפרוע מנות ודרישות בהתאם לביצומעקב הז* 
 הזמנות./ת לאישור אחראי* 

 בהתאם לבקשות והיתרי בניה . * מעקב ערבויות
 לנהלים .בהתאם העברה בטאבו /ת למתן אישור אחראי* 
 כולל חתימות דיגיטליות בכל התהליך.העברה בטאבו המחשוב  תהליך על    /תאחראי* 
 נדסה .העל סריקת כל תיקי  ארכיב ה /תאחראי* 
 "פ חוזים לאחר אישור ועדת השלושה:הפעלת מתכננים, יועצים  ע :/ת על ועדת השלושהחראיא* 
 ."שויועמ גזבר, מזכיר   

 הנדסה כולל מחשוב.ה* ניהול ארכיון מנהל 
 נדסה.ה* ניהול התחום הלוגיסטי במנהל ה

 * פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
 * ניהול עובדי אגף הלוגיסטיקה.

 
 :ישות התפקידדר

 : תומקצועי דרישותו השכלה
, או שקיבל הכרה מהמחלקה תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה* 

 להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ
 2012לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  או
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל )"יורה יורה"( תעודת סמיכות לרבנות או
ומעבר שלוש  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  או

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות 
 .(יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

 * רצוי קורס ניהול בכיר.
 

 : נדרשמקצועי ניסיון 
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי  
 .ברשות  מקומית     
 ברשות מקומית עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. 
 ברשות מקומית תחום העיסוק הרלוונטיעבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון ב. 

 
 ניסיון ניהולי: 

 .מקצועיים בכפיפות ישירה שנות ניסיון בניהול צוות עובדים 3* 
 

 דרישות נוספות:
 ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה. *
 .Officeשליטה ביישומי  *
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 .עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה *

 * עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 
 
 



 
 
 

 :כישורים אישיים
לחץ, במצבי  , אסרטיביות, יוזמה, יכולת להתמודדיכולת בינאישית גבוההייצוגיות, סדר וארגון, 

עבודה בצוות ובאופן עצמאי, אמינות, יכולת תיאום וקבלת תקשורת טובה ויחסי אנוש טובים, 
 .ות, קפדנות ודייקנות בביצוע משימהחלטות

 
 

 : משרה מלאה.היקף משרה
  .מהנדסת העיר: כפיפות

    .בכירים בכפוף לאישור משרד הפניםשכר  :תנאי שכר
 
 

הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, שאלון אישי למשרה פנויה )אשר מצוי באתר העירייה(, 
או  4קומה  –עיר במשרדי העירייה שבקניון לב ה–תעודות והמלצות, יש להעביר לאגף משאבי אנוש 

מועמדות שתוגש ללא  ,201710/15/עד לתאריך  gat.muni.il-moriak@Qiryatבמייל: 
 המסמכים הרלוונטיים לא תטופל.

 
 .16:00עד השעה  15/10/2017, ראשוןיום   מועד אחרון להגשה:

 .08-6874537  פקס:        08-6874521  לפרטים:

mailto:moriak@Qiryat-gat.muni.il

