שאלון למועמד לתפקיד סמנכ"ל/ית הנדסה
 .1פרטים אישיים
שם פרטי ______________________ :שם משפחה________________________ :
מספר ת.ז _____________________ : .שנת לידה_______ :
שנת עליה __________ :ארץ לידה_________________ :
כתובת __________________________________________________________ :
מספר טלפון _______________________ :מספר פקס______________________ :
נייד _____________________ :כתובת מייל _____________________________ :
 .2מקום עבודה ותפקיד נוכחי
מקום העבודה  __________________________ :תפקיד_____________________ :
תאריך תחילת עבודה ____________________ :
תחום העיסוק העיקרי של התאגיד/גוף :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
האם הנך עובד מדינה ? ___ כן ___ לא
 .3השכלה
שם המוסד ומיקומו

סוג ההשכלה
תיכונית
גבוהה
ראשון

–

תואר

גבוהה – תואר שני
לימודי
גבוהה אחרת


השכלה

יש לצרף תעודות השכלה

מספר שנות לימוד

מקצוע/התמחות/תואר
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 .4ידיעת שפות
כתיבה

קריאה

דיבור

עברית
אנגלית
שפה נוספת:
_____________
שפה נוספת :
_____________


יש למלא :טובה  /טובה מאוד  /ברמת שפת אם

 .5ניסיון תעסוקתי קודם במהלך עשר השנים האחרונות בתחום ההנדסה האזרחית
שם התאגיד/הגוף

תיאור התפקיד ותחומי תקופת ההעסקה
יש לפרט מועד התחלה (חודש ושנה)
אחריות
ומועד סיום (חודש ושנה)
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 .6ניסיון בניהול צוותי יועצים וניסיון בניהול קבלנים במהלך  10השנים האחרונות
שם התאגיד/הגוף

תיאור התפקיד מספר צוות היועצים מספר
ידי שנוהלו
על
מילא שנוהלו
אותו
המועמד
המועמד
המועמד

הקבלנים התקופה בה נוהלו
ידי היועצים והקבלנים
על
יש לפרט מועד
התחלה (חודש ושנה)
ומועד סיום (חודש
ושנה)

 .7ניסיון בניהול ישיר של שלושה עובדים במקביל במהלך  5השנים האחרונות
שם התאגיד/הגוף

העובדים התקופה בה נוהלו העובדים
תיאור התפקיד מספר
מילא שנוהלו על ידי העובד יש לפרט מועד התחלה (חודש ושנה) ומועד
אותו
סיום (חודש ושנה)
במקביל
המועמד
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 .8ניסיון בתחום הפיתוח והתשתיות
שם התאגיד/הגוף

תחום
התאגיד/הגוף

פעילות התפקיד אותו מילא המועמד

תקופת ההעסקה
יש לפרט מועד התחלה
(חודש ושנה) ומועד סיום
(חודש ושנה)

 .9ניסיון בעבודה מול רשויות מוניציפליות במהלך חמש השנים האחרונות
שם
המוניציפאלית
עבד המועמד

הרשות תיאור התפקיד פירוט הניסיון
מילא
מולה אותו
המועמד במועד
זה

התקופה בה עבד המועמד מול
הרשות המוניציפאלית
יש לפרט מועד התחלה (חודש ושנה)
ומועד סיום (חודש ושנה)
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 .11ניסיון במהלך שלוש השנים האחרונות בעבודה על מספר פרויקטים במקביל
התפקיד אותו מילא מספר הפרויקטים שנוהלו על תקופת ההעסקה
שם התאגיד/הגוף
יש לפרט מועד התחלה
ידי המועמד במקביל
המועמד
(חודש ושנה) ומועד סיום
(חודש ושנה)

 .11הליכי משפטיים
א .האם יש לך הרשעות בפלילים ,לגביהן טרם חלפה תקופת ההתיישנות ?
יש

אין

אם יש ,נא פרט בדף נפרד ,וצרף תצלום של הכרעת הדין ושל גזר הדין.
ב .האם הוטל עליך לשלם כופר כסף בגין עבירה כלשהי ?
יש

אין

אם כן ,נא פרט בדף נפרד וצרף אישורים על כך.
ג .האם יש כתבי אישום תלויים ועומדים נגדך בעת מילוי שאלון זה ?
יש

אין

אם כן ,נא פרט בדף נפרד.
ד .האם נחקרת ע"י המשטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה ,במסגרת תיק התלוי ועומד בפני
המשטרה או הרשות החוקרת ?
יש

אין

אם כן ,נא פרט בדף נפרד.
ה .האם הוכרזת כפושט רגל ?
יש

אין
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אם כן ,נא פרט בדף נפרד.
ו .האם הוכרזת חייב מוגבל באמצעים כמשמעותו בחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז – ? 1967
אין
יש
אם כן ,נא פרט בדף נפרד.
ז .האם ניתן נגדך צו הגבלה כמשמעו בחוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין) ,התשנ"ה
– ? 1995
אין
יש
אם כן ,נא פרט בדף נפרד.

ח .האם קיים דו"ח מבקר המדינה או קיימת טיוטת דו"ח מבקר המדינה העוסק/ת בנושא הקשור
לפעילותך ?
אין
יש
אם כן ,נא פרט בדף נפרד.
 .12קורות חיים – אנא צרף קורות חיים בעברית מעודכנים ליום מילוי השאלון ,הכוללים השכלה ופירוט
ניסיון קודם בעבר ובהווה ,בדגש על תנאי הסף שבמודעה.
 .13ממליצים:
שם מלא

תפקיד

תקופת היכרות

מספרי טלפון

* יש לצרף המלצות.
 .14הצהרה וחתימה
הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי כל הפרטים אשר נמסרו על ידי במסגרת שאלון זה הנם נכונים ,מלאים
ומדויקים.

תאריך_____________________ :

שם מלא__________________ :

חתימה _________________ :

