
 06/22מכרז פומבי  

 אגף בינוי מנהל  

 :התפקיד   רתיאו

 . בתחומי בינוי החברהגיבוש, התוויה וביצוע מדיניות 

ה בינוי אגףניהול  בתחום  הנדסיים  פרויקטים  ניהול  ברק  ,  בני  התכנון  בעיר  דרך  היזום,  משלב   ,

ועד לסיום הביצוע. בתחומים   ושיפוץ    :,הביצוע  וניהול תחזוקת  מבני    – בינוי  בנית מבני ציבור, 

 . ציבור

 :אחריות  יתחומ

  האגף וביצוע משימות. על ניהול בחברה אחראי

 :האחריות מתחומי הנגזרות, העיקריות והמשימות הביצועים פירוט

ינהל  .1 הנבחר  על    המועמד  הצהרונים  ויפקח  של  השוטפת  באמצעות   פעילותם  המופעלים 

 ובכלל זה:   החברה

 בינוי כולל ניהול צוות עובדים.    אגףאחריות להפעלת  (1

 הגורמים המקצועיים בחברה. הכנת תכניות שנתיות ורב שנתיות בתיאום עם  (2

 פיקוח והפעלת עבודת פרויקטורים וקבלנים.   (3

 תכנון. גיבוש פרויקטים והכנת תיקי  (4

 הכנת תקציב פרויקט, מקורות ושימושים ובקרה תקציבית של הפרויקט.    (5

 דיווח, מעקב ושחרור תקציבים ממשרדי ממשלה ורשויות.  (6

 . בדיונים במוסדות וגופים שונים בנושאי תשתיות ובנייה חברה צוג היי (7

 של הבינוי. הפעילות השוטפת  פיקוח ובקרה על   (8

 וספקים.  קבלניםריכוז תהליכי התקשרות עם   (9

 בחברה. דיווח לגורמים הרלוונטיים   (10

 .הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת האגף (11

 .ות השתתפות בוועדות עירוני  (12

 . ניהול כוח האדם (13

 פעילות האגף. מנכ"ל  בקשר עם הביצוע כל משימה שתוטל מעת לעת על ידי  (14

 

  :בתפקיד הייחודיים  העשייה מאפייני .2

 ובקרה    יכולות ארגון (1
 סמכותיות  (2
 אחריות  (3
 יכולת קבלת החלטות  (4
 אמינות  (5
 .כושר התבטאות בכתב ובע"פ (6
 יכולת לעבוד באופן עצמאי  (7
 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ  (8
 יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים  (9

 כושר מנהיגות ויכולת הובלה  (10
 



 :התפקידדרישות 

   :השכלה

  שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה   -בתחומים הנדסה/ אדריכלות/ תכנון עריםמי  בעל תואר אקד 
 .בחוץ לארץ מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה

 או

 7/27התשע"ג   -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים33הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  

 רישום פלילי: 

בעבירה   הרשעה  לפי  העדר  העסקה  במוסדות  המונעת  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  חוק 

 2001- מסוימים, תשס"א

 ניסיון:

 .שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה 5ניסיון של 

מהתחומים  יותר  או  באחד  ניסיון  שנות  אחר  ה  שלוש  ובקרה  מעקב  פרויקטים,  ריכוז  באים: 

 .ביצועים, הטמעת נהלי עבודה

 .ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה

 : כישורים אישיים

ודריכות, הבנה    אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, עירנות עברית ברמה רהוטה,  

ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, כושר  יכולת ארגון ותכנון,   ותפיסה, כושר למידה, 

ייצוג העירייה  המקומית ויכולת עבודה   יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות,  בפני גורמים חיצוניים 

 .בצוות

 : ביישומי מחש

 . OFFICE -היכרות טובה עם תוכנות ה

 מנכ"ל  :  כפיפות

 משרה מלאה.היקף העסקה: 

 בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.דרוג משרה: 

 :עמדותמוה גשתה אופן

 - להגיש  על המועמד 

   .חיים  קורות .1

   .תעודות להוכחת דרישות השכלה ו/או קורסים .2

   .מכתבי המלצה .3

הממליצים לתפקיד  ממליצים ומספרי טלפון, כולל הקשר בין    4מסמך נפרד עם שמות של   .4

 .ממליצים( 4)לא מעבר ל  

 ."טופס שאלון אישי למועמד " .5



 .הצהרה בדבר ניגוד עניינים .6

 הגשת מועמדות 

תשרי    כ"א  ראשוןעד ליום     15.09.22   באלול תשפ"  י"ט  חמישי   ניתן להגיש החל מיום  מועמדות

   14:00  שעהעד ה 16.10.22תשע"ג 

 באחת הדרכים הבאות  למשאבי אנוש את המועמדות יש להגיש 

 בני ברק  7מגדל אפי קונקורד קומה    21רחוב בר כוכבא   - בדואר

 09:00-15:00ה -שעות פעילות: ימים א              

 03-5771711פקס: 03-5771710טלפון:                

 office@cbb.co.il:דוא"לב

 https://www.cbb.co.il חברה להוריד מאתר היש    את הטפסים 

 .שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים החברה 

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד. לא תתקבלנה מועמדויות  

 .שתגענה באיחור

 המכרז והמשרה כפופים לאישור האגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים. הערה: 

 

https://www.cbb.co.il/

