
  

 

  דד""בסבס

adam@k-m.org.il 

 08-8600524. פקס  , 08-8500847. טל , www.k-m.org.il , 20בן גוריון ' שד,1ד .מלאכי ת.עיריית ק

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

                  כח אדםכח אדם
    

  2014 דצמבר 30 
  עיריית קרית מלאכי  

  

   

  

  חיצוני לתפקיד בודק תוכניות/מכרז פנימי
  

  הוועדה המקומית לתכנון ובנייה –היחידה 
  38-41מהנדסים /ר"מח/  הנדסאים-דירוג ודרגה-משרה מלאה: היקף המשרה 
  :תיאור התפקיד

ת מפורטות שהוגשו לוועדה בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניו .1

ובהתאם , בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, המקומית

 .למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הועדה

  עיקרי התפקיד

  .בקרה וטיפול בתכניות.א

  .קבלת קהל ומענה לפניות.ב

   .דעת מקצועית בפורומים שוניםמתן חוות . ג

  ות  השכלה ודרישות מקצועי
מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות או בתכנון ערים או בגיאוגרפיה ממוסד  •

י המחלקה לשקילת תארים "או המוכר ע, י המועצה להשכלה גבוהה"המוכר ע

 .ל במשרד החינוך"מחו

 .בניין/ הנדסאי אדריכלות–או  •

  

  : ניסיון מקצועי 
 בבדיקת תכניות  ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות–' ברשות מקומית ברמה ב •

 .או של שלוש שנים בעריכת תכניות, במוסד תכנון

 

  . לא נדרש-ניסיון ניהולי

  
  דרישות נוספות

  . עברית ברמה גבוהה–שפות 

   office – מ ו" תיב היכרות עם תוכנות -יישומי מחשב
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  עדיפות
ומיועדים לעובדים , במכרז זה תינתן עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים על ידי משרד הפנים

  .או לבודקי תכניות/בוועדות המקומיות ו

  

  .שירותיות ועבודה מול קהל:  היחודיים בתפקידמאפייני העשייה

   
  . כפיפות מקצועית וניהולית למהנדס הרשות :כפיפות

  

צילומי תעודה לרבות ,  למשרה בצירוף קורות חייםהמעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם

מרכז , באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי,  15/01/2015 העדר רישום פלילי עד 
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   .מועמדים מתאימים בלבד ייענו

  

    .אך מופנה לגברים ולנשים כאחד, רהמכרז נכתב בלשון זכ: הבהרה מגדרית

      

  

  

  

  

  

      

            בכבוד רב              

                              אליהו זוהר          

                                                                                  ראש העיר

  

  

  

 

 

  

  
  

  


