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 79/2020 מס' ומביפמרכז 
 אחראי פרויקטים הנדסיים    

 

 מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלקמן : "שדות נגב"המועצה האזורית  

 הנדסיים אחראי פרויקטים -  תואר המשרה. 1

 המשרה 100% - . היקף משרה2

 יישוביה ומוסדותיה "שדות נגב"מועצה אזורית  -  מקום העבודה. 4

 )אחראי תחום( דירוג המח"ר 37-39/מינהלי 7-9  -      שכר. 5

 מהנדס המועצה - כפיפות. 6

ידה ו/או גורמי -המבוצעים עלאחראי על ביצוע פרויקטים הנדסיים המתקיימים ברשות            -תיאור התפקיד. 7

חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים בכפוף לחוקים , לתקנות , לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות 

וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום. ליווי וביצוע פרויקטים הנדסיים : תכנון ובניית תכנית עבודה, מעקב ובקרה, 

הול ישיבות תכנון ומעקב התקדמות, הפקדת דוחות תמונת מצב, ביצוע פעולות פיקוח, דיווח ועמידה בניצול תקציב, ני

ההנדסי, סיוע בקבלת היתרים, הכנת חוזים והתקשרויות, ליווי  האפיון, ניהול בדיקות וביקורת כולל סיורים

 העולים במחלקה. טיפול בכל נושא הנגישות ברשות. םפרויקטים, טיפול שוטף בענייני

 )תנאי סף(  -התפקיד דרישות. 8

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  -                     השכלה

  תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או הנדסאי בניה או אדריכלות.

 1958-רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח  

 או רישום בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם תחומים

יכולת ארגון, תיאום ובקרה, קפדנות ודיוק בביצוע, מיומנות טכנית ותפיסה מכנית, יכולת  -        כישורים אישיים

  תיותשגרלעבוד באופן עצמאי, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש טובים, כושר הבעה בכתב ובע"פ, עבודה בשעות לא 

    יתרון - -ms projתכנית אופיס. היכרות עם תוכנת היכרות עם  -דרישות תפקיד מיוחדות

. עבור ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של המשרה -עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל -ניסיון מקצועי

 שנותץ ניסיון כאמור לעיל. 3 -הנדסאי רשום

 050/9870555 -מהנדס המועצה, מר צחי עסיס -לפרטים נוספים .9

.   טופסי בקשה ניתן לקבל ממזכירות המועצה בשעות העבודה המקובלות או באתר הבית של המועצה, תחת 10

הכותרת מכרזים, או טפסים, טופס למשרה פנויה.  את הבקשות בצירוף המלצות, תעודות ומסמכים, ניתן להגיש 

-נורית כהןניתן אף לשלוח למייל עבור  בשל נגיף הקורונה .מזכירות המועצהשבתיבת המכרזים מעטפה סגורה  לב

 כסלו תשפ"א 'חמישי ג  לא יאוחר מיום ולוודא קבלה nurit@sdotnegev.org.ilד, מזכירת המועצה אחד

 תתקבלנה מעטפות שתגענה לאחר מועד זה לא 15:00 בשעה  19/11/20

   .המועמדים ישלחו למבחני מיון.המרכז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר הנקבה כאחד   

 בכבוד רב,

 חדאד-נורית כהן

 מזכירת המועצה

 ראש המועצה –העתק: מר תמיר עידאן 
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