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  1204/46מכרז  חיצוני  
       פרויקטים הנדסיים  מנהל דרוש0ה  

 //%6אחוז משרה:  
 0 הנדסאיםמהנדסים דרוג :

 93-93רגה ד
 
 אור תפקיד:ית

פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על ידה ו/או גורמי חוץ תוך עמידה אחראי על ביצוע 
העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות באיכות, תקציב ולוח זמנים כפוף לחוקים ותקנות, לחוקי 

 בתחום.   םהגופים הרגולטורי
  דרישות תפקיד 

  בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה
   או הנדסאי בניין  אדריכלות אזרחית בהנדסת  להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ

  רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק מהנדסים ואדריכלים תשי"ח  או רישום בפנקס
 ההנדסאים או האדריכלים באותם תחומים . 

 ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של  –עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל  -ניסון מקצועי
 .שנות ניסיון כאמור לעיל 3  -המשרה. עבור הנדסאי רשום 

 :דרישות נוספות

  ,היכרות עם תכנות האופיס 

  היכרות עם תוכנתPROJ MS   יתרון  – ואקספונט  

 שליטה בשפה העברית 

 .יכולת ארגון, תיאום ובקרה 

 .קפדנות ודייקנות בביצוע 

 מיומנות טכנית ותפיסה מכנית 

 .יכולת לעבוד באופן עצמאי 

 עם גורמי חוץ ופנים יכולת עבודה בצוות 

  יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים 

 סמכותיות 

 כושר מנהיגות ויכולת הובלה 

 כושר הבעה בכתב ובע"פ 

 עבודה בשטח 

 עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך 
 

 למנהל יחידת פרויקטים הנדסיים במחלקת הנדסה כפיפות 
 

  80-1169999מנהלת מחלקת הנדסה העיר ומהנדסת למרים אלחדד לגב' לקבלת פרטים נוספים נא לפנות 
   JOBS@ARAD.MUNI.ILלמייל:  לקבלת שאלון מועמדות נא לפנות 

   מחלקת משאבי אנוש עד לתאריךליש להעביר והמלצות  תעודות , את שאלון המועמדות בצרוף קורות חיים
 .למייל המופיע לעיל ציון מספר המכרז ב  //:64 עהבש  98/0/09

 
 *כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך.

      
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית   4/46** בהתאם לתקנות העיריות,  תשפ"א, 

מאתיופיה..( אם המועמד הוא בעל כישורים לייצוג הולם )חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים 
 דומים לכישוריהם של המועמדים האחרים. **
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