מזכירות מועצה
מרכז פומבי – חוזר
מהנדס מועצה מס' 6002884

" מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלקמן :
המועצה האזורית"שדות נגב
 .1תואר המשרה -
 .2היקף משרה-
 .4מקום העבודה-
 .5הדירוג -
 .6דרגה-
 .7תיאור התפקיד-

מהנדס מועצה
 100%המשרה
מועצה אזורית "שדות נגב" יישוביה ומוסדותיה
חוזה אישי בכפוף לאישור מ .הפנים
בהתאם לגודל הרשות
גיבוש מדיניות הנדסית של הרשות להשגת שיפור איכות החיים של תושבי הרשות
והשוהים בתחומה .אחריות לתכנון הרשות ,הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים שונים.
אחריות לתחומי רישוי ובנייה ,פיקוח על הבניה ,רישוי עסקים ואיתור מבנים מסוכנים
וטיפול בהם .אחריות לתכנון ,לפיתוח ולפיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ועבודות
ציבוריות ,הקשורות בפיתוח התשתיות השונות כגון :ביוב ותיעול ,תחבורה ותנועה,
תאורה ,גנים ציבוריים וכד' .אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם
ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות ולתחזוקתן .אחריות לניהול פיקוח על
פעילויות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס הרשות המקומית ולמעקב אחר פעילויות
אלו.

 .8דרישות התפקיד-
מהנדס אזרחי רשוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח .1958
השכלה
(נא לצרף צילום תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים וצילום רישיון) רצוי
השתלמות בחוקי התכנון והבניה ,במנהל הציבורי ,בשלטון המקומי וכדו'
ניסיון מקצועי ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים
המופיעים בצו סעיף (5ב)( :)4( ,)3( ,)2הפיקוח והרישוי ,הבניה הציבורית ,עבודות
ציבוריות ברשומ"ק .בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומינהלי.
לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.
כישורים אישיים אמינות יצירתיות ,יוזמה ,קפדנות בביצוע ,ערנות ,הבנה ותפיסה ,יכולת קבלת
החלטות ,כושר ניהול עובדים והנעתם ,יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות.
דרישות תפקיד
נשיאה באחריות ,כושר התמדה ,עמידה בלחץ זמן ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות,
מיוחדות
שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.
9

לפרטים נוספים -הגב' נורית כהן -חדד ,מזכירת המועצה בשעות העבודה המקובלות08/9938902/3 ,
 0507/398378או במייל nurit@sdotnegev.org.il

 .01טופסי בקשה ניתן לקבל ממזכירות המועצה בשעות העבודה המקובלות או באתר הבית של המועצה ,תחת
הכותרת מכרזים ,או טפסים ,טופס למשרה פנויה .את הבקשות בצירוף המלצות ,תעודות ומסמכים ,ניתן להגיש
מעטפה סגורה למזכירות המועצה לא יאוחר מיום שני כט 'תשרי תשע"ז  11/10/1/בשעה  .10:00מעטפות
שתגענה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.
 המועמדים ישלחו למבחני מיון.
 המרכז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר הנקבה כאחד.

בכבוד רב,
נורית כהן-חדאד
מזכירת המועצה
העתק :מר תמיר עידאן – ראש המועצה
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