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מכרז פומבי מס'  -19/2017עדכון והארכה
עיריית קרית-אונו מודיעה על משרה פנויה כמפורט להלן:
מנהל/ת מינהלת התחדשות עירונית
תואר המשרה:

היקף משרה:
כפיפות ארגונית:
דרוג דרגה:

100%
מהנדסת העיר
שכר בכירים ,בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור תמציתי של תפקיד:

ניהול המינהלת להתחדשות עירונית שתוקם בעיריית קרית אונו .אחריות על מכלול הפעילות של העיר בתחום ההתחדשות
העירונית ,לרבות תמ"א  38ופינוי בינוי ,ליווי וקידום תוכניות בניין עיר בנושא התחדשות עירונית ,ליווי וקידום היתרי בנייה
בנושא התחדשות עירונית ,ליווי וקידום הסכמים הקשורים לקידום הפרויקטים במהלך התכנון והביצוע ,טיפול בממשקים
בין היזם והקבלנים מטעמו לרשות והממשקים בין התושבים ליזם ולרשות ,טיפול בממשקים עם משרדי הממשלה וועדות
התכנון ,הכנת דיווחים כנדרש ע"י משרדי הממשלה השונים ובכלל זה משרד הבינוי והשיכון.

דרישות התפקיד:
השכלה:

בעל תואר אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת
תארים מחו"ל במשרד החינוך

ניסיון מקצועי :

לפחות  5שנות ניסיון בניהול וליווי פרויקטים בתחום הבנייה
ניסיון בהנדסה עירונית -יתרון
ניסיון בניהול עובדים
ניסיון בניהול תהליכים

כשירות מקצועית:

למהנדסים או אדריכלים -רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית ,יצירתיות וחדשנות ,יוזמה ומעוף ,קפדנות ודיוק בביצוע ,ערנות
ודריכות ,הבנה ותפיסה ,כושר למידה ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב
ובע"פ ,יכולת קבלת החלטות ,כושר עבודה בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תאום ,פיקוח
ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות ,יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים ,קיום וטיפוח
יחסים בינאישיים ,כושר ניהול מו"מ.

דרישות תפקיד ייחודיות:

הכרת החוק בכל הנוגע לתחום ההתחדשות העירונית

הגשת מועמדות:
שאלון אישי למילוי לצורך הגשת מועמדות ניתן להשיג באתר האינטרנט של העירייה (כתובת ) www.kono.org.il:או במשרדי
אגף משאבי אנוש בעירייה .את השאלון בצירוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה ,תעודות המעידות על דרישות
בתנאי הסף והמלצות ,יש להגיש במעטפה סגורה עליה יצוין מס' המכרז ותואר המשרה ולהפקידן באגף משאבי אנוש בעיריית
קריית אונו ,בכתובת :רח' יצחק רבין  41קריית אונו( .לא ניתן לשלוח בפקס או במייל)
תאריך אחרון להגשה :יום חמישי 24.8.17 ,עד שעה .12:00
•
•

בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.
ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.

ישראל גל
ראש העיר

