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הארכה ההנדסה- במחלקת חינוך מוסדות אחזקת ת 1מנהללתפקיד 


 :התפקידתואר 

 .ההנדסהבמחלקת חינוך מוסדות אחזקת מנה/לת 

 :התפקידתיאור 

עליו האחריות בתחום הפעילויות למגוון פתרונות מתן תוך המועצה של הפיסי במערך מקצועי טיפול 


 .המנהללהוראות בהתאם מופקד 

 :התפקידעיקרי 

 .המועצהבתחום ציבור ומוסדות חינוך מוסדות באחזקת טיפול 	 •

תחזוקה באמצעות במועצה הציבור ומוסדות החינוך מוסדות של ושוטפת תקינה פעילות אבטחת 	 •

 .ומערכותתשתיות  ,מבניםשל שוטפת מתוכננת 

לגורמים ולהעברתן לאישורן  ,שנחתמולהסכמים בהתאם קבלנים של חשבוניות בדיקת 	 •
 .המועצהלנוהלי בהתאם וזאת תשלום ביצוע לשם המקומית ברשות המתאימים 

 .שוטפתאחזקה על המוסדות בתלונות פניות ניהול 	 •

 .הקבלניםעבודת ועל חינוך במוסדות השוטפת העבודה ביצוע על ובקרה פיקוח 	 •
 .בינייםויעדי יעדים  ,זמניםלוחות כולל  ,העבודהתכנית לגיבוש הקבלנים עובדי הנחיית 	 •
 .להתפתחויותבהתאם האחזקה עבודות תכנית מטרות עדכון 	 •
 .העבודה וטיב התכניות בביצוע התקדמות על פיקוח 	 •

 .עליהם ופיקוח המטלות בביצוע בית אבות והדרכת הנחיית 	 •
 .מתקניםכולל ציבור ובמוסדות חינוך במוסדות הבטיחות מתקני בדיקות על אחריות 	 •

 .עבודותלביצוע ואומדנים כמויות כתבי  ,טכנייםמפרטים הכנת  ,עבודההזמנות הוצאת  •


 :סףתנאי 

 :מקצועיותודרישות השכלה 

מהמחלקה הכרה שקיבל או  ,גבוההלהשכלה המועצה ידי על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר 

או אדריכלות  ,הנדסה :הבאים מהתחומים יותר או באחד לארץ, בחוץ אקדמיים תארים להערכת 
 .בניירהנדסאי או ערים' תכנון 

 :מקצועיניסיון 

 .הרלוונטיהעיסוק בתחום מקצועי ניסיון שנות ארבע 


 :נוספותדרישות 
 .גבוההברמה עברית  :שפות 	 •

 .OFFICEתובנות עם :היכרות מחשב יישומי  •
הרשות. למהנדס וניהולית מקצועית כפיפות  :כפיפות

 41+-37דרגות מתח הנדסאים  /מהנדסיםאו  38-40ר  11מחדירוג  ,משרה 100%:העסקהתנאי 
 :אישייםכישורים 

 .שגרתיות בלתי בשעות ועבודה הובלה יכולת  'וארגוןסדר  ,שירותיות ,ייצוגיות •
 :הערות 

קרבת על בכתב הצהרה המלצות,  ,תעודות ,חייםקורות ישלחו  ,הסףבתנאי העומדים מועמדים 	 •
כאלה) שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד של משפחה 

 www.beer-tuvia.org.il:המועצהמאתר להוריד ניתן אותו למועמד ושאלון 
 .08-8509736לפקס 

 .ולהיפרנקבה ללשון גם הכוונה זכר' בלשון נאמר בו מקום בכל 	 •
 ./4/508-8509733בטלפון לקבל ניתן נוספים פרטים 	 •

משפחה קרבת על בכתב הצהרה צירוף לרבות רלוונטיים אישורים  /תעודות ללא שתוגש בקשה 	 •
 .תידוןלא  ,כאלה)מים שקי (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד של 

 = ..-AGAAA-:r.לתאריו עד מועמדות להגיש ניתן 	 •

 /רבבכבדו 

שור דרור 

החברה יוו'ר 
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