י"ד/שבט/תשפ"ב
16/01/2022
מכרז חיצוני מס' 4/22
לתפקיד מהנדס עיריית דימונה
היחידה :אגף ההנדסה
תיאור המשרה :מהנדס רשות מקומית.
דרגת המשרה ודירוגה :חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
היקף העסקה 100% :משרה
תפקיד המהנדס וסמכויותיו:
א .מהנדס הרשות המקומית הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידו
ב .וזהו תחום תפקידיו וסמכויותיו של המהנדס בכפוף להוראות כל דין
 .1תכנון עיר
 .2הפיקוח והרישוי
 .3הבנייה הציבורית
 .4העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי הרשות המקומית או מטעמה.
ג .ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף  18לחוק תכנון הבנייה .יהיה
המהנדס ,מהנדס הועדה המקומית בכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות המקומית
יוקנו לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.
תנאי הכשירות  :מי שנתמלאו בו כל אלה כשיר להיות מהנדס
 .1הוא מהנדס רישוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח .1958
 .2בעל ניסיון מקצועי של  5שנים לפחות בתחום תכנון עיר ובאחד התחומים הפיקוח
והרישוי ,הבנייה הציבורית ,בעבודות הציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית או
מטעמה.
 .3הוא בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 .4הוא לא הורשע בעבר שבנסיבות העניין יש עמן קלון.
דרישות נוספות
-

שפות :עברית ואנגלית ברמה גבוהה

-

יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות OFFICE

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:


הצגה בפני קהל מקצועי ,ועדות ציבוריות ובפני גורמי ממשל.



עבודה בשעות לא שגרתיות



שילוב ראוי בין קידום התכנון והבנייה ברשות לבין האכיפה על
הבנייה ,בהתאם למאפייני וצרכי הרשות.

כפיפות:


כפיפות ניהולית לראש הרשות.



מונחה מקצועית ע"י מינהל התכנון במשרד הפנים.

אופן הגשת המועמדות:
המעוניינים והעונים על דרישות המשרה ,מתבקשים למלא טופס שאלון +הצהרה על
קרבת משפחה בעיריית דימונה ,חובה לצרף אישורי העסקה ממקומות העבודה
הקודמים.
את הנוסח המלא והמחייב של המשרה ודרישותיה מצוי באתר העירייה בכתובת:
 http://www.dimona.muni.il/bids/בעת הגשת מועמדות חובה לציין את שם המשרה
הרלוונטית ואת מספרה.
ניתן למסור את המסמכים הדרושים בהתאם למכרז (קורות חיים ,תעודות המעידות על
השכלה/רישיון ,טופס שאלון) לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה בחדר
 303קומה ג' בבניין העירייה או בכתובת מייל  yaffaz@dimona.muni.ilעד
לתאריך 31.01.2022:בשעה.12:00 :
מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם כאמור במכרז ,במועד שנקבע,
מועמדותם לא תילקח בחשבון.
מועמד העומד בדרישות הסף ידרש לעבור מבחן התאמה במכון מיון
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי
משפחה ,מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או
נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה .מועמדים מתאימים בלבד יענו.
בהתאם לתקנות העיריות(מכרזים לקבלת עובדים) התשפ"א 2021-תינתן עדיפות למועמד
המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם(חרדים ,עולים חדשים ,בעלי מוגבלויות ,עולים
מאתיופיה) אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי המיון.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך .זאת
בהתאם להוראות סעיף  8לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1988

בני ביטון
ראש העיר

