 16פברואר2010 ,
ב' אדר ,תש"ע
מכרז פנימי מס' 4/2010
ראש אגף בינוי ותשתיות
תאור התפקיד:
ארגון ,הנחיה ,תיאום ופיקוח על פעילות האגף ועובדיו.
קביעת שיטות עבודה ונהלי עבודה מסודרים באגף ואכיפתם.
הכנת תקציב האגף ומעקב אחר שימוש מושכל בו על פי יעדים ותכנית עבודה.
קביעת מדיניות,ארגון וטיפול בכח האדם של האגף בכל התחומים ובכל המקצועות.
ייצוג האגף בכל הפורומים האוניברסיטאיים )כגון :ועדת המכרזים ,ועדת השכירויות,וכו'(.
התקשרות וניהול מו"מ מול גורמים חיצוניים בתחומי בינוי ותחזוקה )אדריכלים,קבלנים,ספקים וכו'(.
אחריות על ביצוע תחזוקה שוטפת ברמה גבוהה בכל הקמפוסים.
ניהול והכוונת המטה המקצועי ומנהלי תפעול ותשתיות של  4הקמפוסים של האוניברסיטה בכל התחומים.
אחריות על תכנון וביצוע פרויקטים מגוונים בהיקפים שונים לרבות הקמת בנינים והתקנות בתחום הבינוי בשטחי האוניברסיטה.
קביעת מדיניות ומעקב אחרי ביצוע פרוייקטי פיתוח.
קביעת מדיניות אחזקה מונעת ושוטפת של שטחי האוניברסיטה על כל מרכיביה :מבנים,מערכות,שטחים חיצוניים וכו'.
פיקוח על ביצוע המשימות של האגף בתחומי ניקיון ,גינון ,רכב ,וכו'.
אחריות על מעבר למחשוב מלא בכל התחומים  ,כולל מרכז בקרה ושליטה.
כפיפות למנכ"ל האוניברסיטה.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
דרישות התפקיד:
•
•
•
•
•
•

תואר בוגר לפחות  B.Aבאחד מהתחומים הבאים :מינהל עסקים ,הנדסה או תחום רלבנטי קרוב .תואר  M.Aיתרון.
ידע מוכח בניהול מערכות ממוחשבות והכרת מערכות מחשוב )רצוי בתחומי אחזקה(.
ידע מקצועי מוכח ורחב וניסיון של  10שנים לפחות ,בניהול מערכת ארגונית רחבת היקף בנושאי כח אדם מגוונים ותקציבים.
הכרה והתמצאות בחוק התכנון והבניה ותכנון בנין ערים )תב"ע( .קריאת תוכניות בניין ברמה גבוהה.
כושר ניהול משא ומתן עם קבלנים,נותני שירותים שונים וספקים בכל התחומים.
ידיעת השפה העברית על בורייה והשפה האנגלית ברמה טובה מאוד.

תקן 42-45 :בדירוג המח"ר

•
•
•
•

הערות:
למכרז הנ"ל רשאים/ות להגיש מועמדות עובדים/ות בעלי/ות מינוי קבוע באוניברסיטה ו/או המועסקים במינוי
ארעי/חוזה ברציפות במשך  3שנים לפחות ,בסמוך למועד פרסום המכרז.
להגשת מועמדות נא לפנות באמצעות טופס "הגשת מועמדות למכרז" ,טופס  024הנמצא באתר אגף משאבי אנוש.
לפרטים ניתן לפנות לעוזר בכיר לגיוס ארגון ותקן במספר טלפון  .82711יש לצרף תעודות המעידות על השכלה.
המועמדים לתפקיד יתבקשו לעבור בחינה באנגלית ברמה הנדרשת לתפקיד טרם התכנסותה של ועדת המכרז.
המועד האחרון להגשת בקשות :יום ג' טז באדר תש"ע 2/3/2010

