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 מפקח/ת תכנון ובנייה.  לתפקידמכרז פנימי / חיצוני 

 
 .92/9292מס' מכרז: 

 
 3-44/ מנהלי +  73-14מח"ר דרגת המשרה ודירוגה: 

  משרה מלאה.היקף העסקה: 
 :תיאור התפקיד

הבנייה ולתוכניות החלות,  ילהיתר םבמרחב התכנון המקומי והתאמת ושימושי הקרקע פיקוח על הבניה
 ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון. איסוף 

 עיקרי התפקיד
 ומעקב אחר בניה במרחב התכנון. פיקוח על הבנייה  .א
 איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון. .ב
 מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה.  .ג
 . עדכון ועבודה עפ"י הנחיות מהנדס העיר.ד
 

 השכלה ודרישות מקצועיות  

 הכרה  שקיבל או ,גבוהה להשכלה ידי המועצה על המוכר דבמוס שנרכש אקדמי תואר בעל
  .אדריכלות או בניין בהנדסת בחוץ לארץ אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה

 או
     -ג"התשע המוסמכים והטכנאים ההנדסאים לחוק 39 לסעיף בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי
 .תחומים באותם 2012 

 או
ניסיון מקצועי לפחות ברשות מקומית בתחום תכנון שנות  5 -שנות לימוד לפחות ו 41בעל 

 ובנייה.
 

 לא יאוחר משנה וחצי  תוכנית הכשרה למפקחים על הבנייה קורס-המפקח יחויב לסיים בהצלחה
 מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

 
 דרישות נוספות:

  עברית ברמה גבוהה. –שפות 

 היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב– office  

  בתוקף.  –רישיון נהיגה 

 .העדר רישום פלילי 
 מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:

 .בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה 

 . עבודה בשעות לא שגרתיות 

 .עבודת שטח ונסיעות מרובות 

 .יכולת עמידה בלחצים 
 

 מהנדס העיר.  כפיפות:
 
 
 
 
 



 

 

  בס"דבס"ד

adam@k-m.org.il 

 20-0622808, פקס.   20-0822087, טל.  www.k-m.org.il,  02שד' בן גוריון ,1ת.ד עיריית ק.מלאכי 

  עיריית קרית מלאכיעיריית קרית מלאכי
 )מלאכי א',א'( ""משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי

   כח אדםכח אדם
 
 
 
 

עוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים, שאלון מועמד/ת )אותו יש להוריד המ
 02/44/1010 -בהתאם לדרישות התפקיד עד ה ( תעודות השכלה www.k-m.org.ilמאתר העירייה  

רכז יריית קריית מלאכי, מלידי אורנית בן דוד באגף משאבי אנוש עא  כ״ב בחשוון ה׳תשפ״ ,ב',יום 
  m.org.il-oranit@kאו למייל   4200011-04-פקסל'/ט .4מסחרי 

 תינתן עדיפות למועמד עם מוגבלות. מועמדים מתאימים בלבד יענו. 
  המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 
 

 ,בכבוד רב         
 

 אליהו זוהר        
 ראש העיר      
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