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עיריית קרית מלאכי המתחדשת

מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד מנהל אגף תשתיות ואחזקה
היחידה:
תואר המשרה:
מנהל אגף תשתיות ואחזקה.
היקף המשרה:
משרה מלאה
דירוג :שכר בכירים

תיאור התפקיד:
אחראי על צוות של כ 15 -עובדים
אחראי על ביצוע עבודות בתחום הביוב והמים
אחראי לביצוע פרויקטים ציבוריים ע"י העירייה מבני ציבור ,שצ"פים ,תשתיות ,דרכים.
אחראי בקרה וביצוע על עבודות הנדסיות המתבצעות בתחומי העירייה.
אחראי לריכוז תשתיות עירוניות חשמל ,ניקוז ,כבישים ,הכנת תוכניות אב ,ליווי תכנון מפורט
לביצוע ,ניהול ביצוע ,פיקוח.
ייצוג העירייה בדיונים במוסדות וגופים השונים בנושא תשתיות ובנייה.
תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות
 הנדסאי אזרחי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.
 מהנדס אזרחי רשום בתחומים/מבנים/תשתיות/ניהול ביצוע -יתרון.
דרישות ניסיון מקצועי
• ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים של  10עובדים לפחות במשך שנתיים.
•

ניסיון מקצועי של  3שנים לפחות בתחומים הנ"ל בדגש על ביוב ומים

•

ניסיון בניהול פרויקטים.

•

ניסיון בתכנון ותפעול מערכות תשתית ציבורית ובנייה.

•

ניסיון בעבודה ברשויות מקומיות -יתרון.

•

מגורים באזור -יתרון

דרישות נוספות:


שפות –עברית ברמה גבוהה.



יישומי מחשב –הכרות עם תוכנת .office
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מאפייני עשייה הייחודיים בתפקיד:


עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לו.



עבודה בשעות בלתי שגרתיות כולל כוננויות.



נסיעות מרובות ברחבי הרשות.



ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

כפיפות :למנכ"ל העירייה

המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,צילומי תעודה לרבות היעדר
רישום פלילי עד ה 15/01/2015 -באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי ,מרכז מסחרי  ,1במייל
 rachel@k-m.org.ilאו להעביר בפקס .08-8600524

מועמדים מתאימים בלבד ייענו.

בכבוד רב
אליהו זוהר
ראש העיר.

המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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