
 

 

 

  הנדסהמנהל אגף  דרושבע"מ  נימיןבכלכלית לחברה  

מועצה אזורית  בעלות  בהמצויה  עירונית  "( הינה חברה  החברה בע"מ )להלן: "  החברה הכלכלית בנימין
בנימין פנויה.החברה  .  מטה  משרה  על  בזאת  מועמדות    מודיעה  להגיש  רשאים    מועמדים למשרה 

 העומדים בתנאי הסף המפורטים במכרז ורואים עצמם מתאימים לתפקיד. 
 

 הנדסה מנהל אגףשם המשרה: 

 התפקיד כולל, בין השאר, טיפול בנושאים הבאים:תיאור תפקיד: 
 

 על ביצוע פרויקטים בתחום מבני ציבור /תשתיות.  אחריות  •

 . אחריות על התחום ההנדסי באגף משלב התכנון ובביצוע בפועל •

 ניהול מנהלי הפרויקטים ברמה היומית  •

 טיפול בשחרורי כספים מול גורמים ממנים /משרדי ממשלה.  •

 תכלול וניהול מידע וחסמים בפרויקטים השונים.  •

 הובלת פרויקטים מיוחדים וייחודיים בחברה.  •

 
 תנאי סף 

 רשאים להגיש מועמדות לתפקיד:

 הבאים:  המצטבריםתושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים 

אקדמי 1.1 תואר  ב  בעל  הכרה    מוכרהמוסד  שנרכש  שקיבל  או  גבוהה  להשכלה  המועצה  ידי  על 
הנדסה, מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים:  

 אדריכלות או תכנון ערים. 

 או

באחד    2012  -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39הנדסאי רשום בהתאם לסעיף  
 דריכלות או תכנון ערים.הנדסה, אאו יותר מהתחומים הבאים: 

 או

באחד    2012  -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39טכנאי רשום בהתאם לסעיף  
 הנדסה, אדריכלות, או תכנון ערים.או יותר מהתחומים הבאים: 

שנים ולטכנאי    6)להנדסאי ניסיון של  שנים לפחות בתחום העיסוק הרלוונטי     5ניסיון של  בעל   1.2
 נים(.  ש 7ניסיון של 

 . מקצועיים בכפיפות ישרה שנים לפחות בניהול צוות עובדים 3בעל ניסיון של   1.3

 

 בעלי: יתרון יינתן למועמדים

כמנהל .א בעבודה  פעילות חברות  ב  פיקוח/פרויקטים   ניסיון  היקף    50לפחות    של  בעלות 
 ₪. מיליון 

 עירוניים.רשויות מקומיות ו/או תאגידים  – מגזר המוניציפאלי ן בעבודה בניסיו .ב

 . ניסיון בעבודה מול ארגונים ומוסדות ממשלתיים .ג

 

 כללי והגשת המועמדות: 

 " הנדסה  מנהל אגףשאלון למילוי המועמד לתפקיד  הגשת מועמדות תהא באמצעות טופס " •
האינטרנט באתר  יימצא  בנימין של    אשר  כלכלית   בכתובת:   חברה 



 

 

https://www.cbinyamin.org.il/  כשהוא מלא וחתום ומצורפים אליו     דרושים""  תחת לשונית
 (.טפסי המועמדות-)להלןקו"ח וכל האישורים, התעודות והמסמכים המבוקשים  

יש   • המועמדות  טפסי  המייל   jobs2@binyamin.org.ilבמייל    לשלוחאת  "  יצוין    בנושא 
לתפקיד   אגף  מועמדות  בנימין  -הנדסה  מנהל  מטה  ליום  וזאת  ",  חכ"ל  בשעה   3.3.22עד 

על המועמד המגיש את ההצעה לוודא קבלת מייל חוזר המאשר את קבלת המועמדות    .13:00
פניות  כי המועמדות התקבלה.  מול הגב' ליחן חלפון    02-9977239במס'  או לוודא טלפונית  

 לא יידונו.  -שיימסרו באיחור

שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ו/או לכל מי שתמצא לנכון ולפעול לאימות  החברה   •
או למתן הבהרה, השלמת מסמכים חסרים ומידע נדרש ביחס לכל מידע שיתקבל במסגרת  /ו

 הגשת המועמדות. 

המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף    5רשאית לזמן את    ועדת כ"א של החברה •
 ה. ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב היתרונות המנויים לעיל במודעה זו, לראיון בפני

 מופנית לגברים ונשים כאחד.מנוסחת בלשון זכר אולם מודעה זו  •

 

 בע"מ   חברה כלכלית מטה בנימין                                        
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