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לכבוד
לשכת הדובר
ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  5/3/2020את המכרז הבא:
מכרז חיצוני מס'  - 30/2020ניהול מחלקת מערך המכרזים והתקשרויות של העירייה
תיאור התפקיד
 .1ריכוז ומעקב אחר הוצאת כל המכרזים ,הסכמים והתקשרויות של העירייה.
 .2ליווי הליכי המכרזים ,עבודת ועדת המכרזים/יועצים ,החל משלב הכנת מסמכי המכרז ועד לאישורם בוועדת
מכרזים /יועצים.
 .3ריכוז נושאים הקשורים לכל התקשרויות /החוזים מגורמים שונים בעירייה.
 .4ניהול פעילות ועדת המכרזים כולל הכנת החומר לישיבות ,זימון לישיבות ,הכנת הפרוטוקולים ,ביצוע החלטות
הועדה.
 .5הכנת מענה לפניות המציעים וקבלנים בתיאום עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
 .6בדיקה וניהול מעקב ובקרה אחר תוקף חוזים ,ערבויות וביטוחים של הסכמים ודיווח לאגפים.
 .7מעקב עמידה בלו"ז הארכת/חידוש חוזים ,חתימת חוזים ,הארכת/חידוש/פרסום מכרזים ,הליכים ברכש ,
הצעות מחיר ,קיום הליכים במועדם על מנת להבטיח התנהלות תקינה.
 .8בקרה וניהול מעקב אחר חתימת חוזים וצירוף כל מסמכי המכרז ,תוך תיאום וטיפול בנושא מול הגורם
הרלוונטי ברשות ומחוץ לרשות.
 .9העלאת פרסומי המכרזים לאתר האינטרנט העירוני.
 .10ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה.
השכלה  -בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ ,או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  91לחוק ההנדסאים והטכנאים
המוסמכים ,התשע"ג 2012 -או תעודת סמיכות לרבנות "יורה יורה" מטעם הרבנות הראשית לישראל.
ניסיון מקצועי :עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל  -ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק
הרלוונטי.
עבור הנדסאי רשום  -חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
עבור טכנאי רשום  -שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
כישורים אישיים :אמינות ומהימנות אישית ,יכולת עבודה בצוות בין מקצועי ,יחסי אנוש מעולים,
יכולת עבודה עצמאית.
כפיפות  -סגן מנהל אגף מנהלה תיאום ותפעול בתחום רכש ומכרזים
היקף משרה 100/100 -
שכר  -מנהל מחלקה בדרוג מח"ר  /הנדסאי דרגה 9-11
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם בליווי קורות חיים ,צילומי תעודות והמלצות במסירה אישית בלבד עד
 26/3/2020שעה ) 12:00למעט בתאריך  10/3/20בו משרדי העירייה יהיו סגורים לרגל חג פורים( באגף משאבי
אנוש בעיריית ראש העין ,רחוב שילה  ,21טלפון.03 -9007290/256 :
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.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
בכבוד רב
שלום בן משה
ראש העיר

ראש העין ,רח' שילה  21ראש העין 48036
טלפון | Tel: 03-9007201/2 :פקסFax: 9008802 03 :
E-mail:nili@rosh.org.il | www.rosh-haaiyn.muni.il
Municipality of Rosh Ha'ayin, 21 Shilo st. Rosh Ha'ayin, Israel

