
 הארכת מועדים- חוזים והתקשרויות רכזלתפקיד  -2020/8 פומבי מס' מכרז 
 

"( הינה תאגיד עירוני בבעלות "החברההוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ )להלן: 
 מלאה של עירית הוד השרון.

 .חוזים והתקשרויות רכזהחברה מפרסמת מכרז זה למשרת 
 

 : תיאור תפקיד

 נוהלי הצעות מחיר תקשרויות,ם והחוזי ,מכרזיםת כעריובקרה על  תפעולקוח פי ניהול ,
 ין ושכר.טובשירותים,  ,ביצוע, ניהול, פיקוחייעוץ, לרבות חוזי תכנון, 

 ביצוע מעקב ובקרה על עמידה בתנאי החוזים. 

 עולות לחידושם ביצוע בקרה ובדיקה על מועד פקיעת התוקף של החוזים, ונקיטת פ
 .רךבמידת הצו ,והארכתם

  וע ואישורים על קיום ביטוחיםרבויות ביצעמעקב אחר. 

  ים ויועציםנקבל מאגרניהול. 

 נטילת חלק בכתיבת ובחינת החוזים טרם החתימה עליהם. 

  יבוריים.ם, קבלנים, גורמים מקצועיים וגורמים צמול יועצים, מתכננים, ספקישוטפת עבודה 

 מנהל  הבינוי, גף א, מנהל ההנדסהלרבות נים, ה השואגפי העירייל ת מוטפהתנהלות שו
קבלת תקציבים, אחריות לוודא קיומם של ת, יוהוצאת הזמנות והתקשרוהכספים לצורך 

 .יקטים והשלמתםתקציבים המאפשרים ביצוע פרוי

 ניהול וליווי הליכים משפטיים וטיפול בתביעות. 

 עדות החברהוהשתתפות בו. 

 מנכ"ל.שיר והממונה היביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות ה 

 
 .100% : היקף המשרה

 
 "י הוראות משרד הפנים.עפ בדירוג המח"ר 39-37 דרגה :העסקהאופן 

 
 נוהל איסור ניגוד ענייניםית בעמידה בתנההעסקה מו

 
 . החברה הל הכספים שללמנ: כפיפות

 
 דרישות התפקיד:

 
 )תנאים מצטברים( השכלה:

 
הה ה גבוהמועצה להשכל ידי עלמאי מוכר קדד אוסממתואר ראשון ת בעל/ –השכלה אקדמאית 

 חובה - אלבישר
 יתרון - , ניהול, לוגיסטיקהמשפטים ,כלכלה :באחד מהתחומים הבאיםתואר ראשון ת בעל/

 יתרון - עורך דיןבעל/ת רישיון 
 

 :  ניסיון מקצועי
 :מוכח ומוצלח  ניסיון

 .בתפקיד דומהשנות נסיון לפחות  2בעל 
 יתרון -נסיון בעריכת חוזים, ניהול מכרזים 

 יתרון - אגיד ציבורירשות ציבורית לרבות תברשות מקומית ו/או  ,כאמור נסיון
  בעל ידע ונסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת.

 .בתוכנות אופיסושליטה ידע 
 

 :אישייםכישורים 
 .דה, תודעת שרות גבוההאמינות ומיומנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע , הבנה וכושר למי

תכונות ארגון וסדר: יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה. סמכותיות, נשיאה 
 ת פתרוןהתמודדות עם לחץ ושחיקה , טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה ויכול. באחריות

יכולת יצוע. זמות ואחריות ותרגום לביחת יולק. ימותתהליכים וקידום מש יכולת הנעת. בעיות
 ת במקביל.יכולת ביצוע מספר משימו. בכתב ובע"פ וי גבוהה,ביט

 .ימים שאינם שגרתייםות לעבודה בשעות ובהתכנצת דה מאומנכונות לעבו
 
 



 :מסמכים שיש לצרף לבקשה
 תיאור קורות חיים 

 עודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשיםת
 המלצות

 .מלא הצהרה בדבר עברו הפלילימועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש ל
 מתעודת זהות וםליצ
  

 שרה הנ"ל יגיש את הצעתו במעטפההצעה למ בהגשת אי המשרה והמעונייןמועמד העומד בתנ
ויפקידה  בתיבת המכרזים  ,ון נדרשים והמלצותמעידות על השכלה וניסיבצירוף תעודות ה ,סגורה

 החבר)משרדי ה .13.00בשעה  21.12.2020 עד ליום, 1קומה , 1, רחוב הנגר  י החברהבמשרד
 (.גבימי שישי וערבי חסגורים 

 
ה וכן הערכת לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשר זכותה רת עלה שומחברדגש בזאת כי המו

 רם מקצועי. המועמדים ע"י גו
 איון בועדת קבלה עד שישה מועמדים בלבד.תזמן לר החברה

 
המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב או /והצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים 

 .ההבחינבאנה לדיון בפני ועדת תולעיל, לא תטופלנה ולא 
 

 שרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. המ
 
 
 
 

 חברהמנכ"ל הגלית פוגל, 
 
 


