
   
 

 

 .בנייה להיתרי בקשות בודק לתפקיד חיצוני/פנימי מכרז -א' נספח
 ועדה מקומית לתכנון בנייה :היחידה

 בנייה להיתרי בקשות בודק :המשרה תואר

 המשרה דרגת

 :ודירוגה

  37-41דרגה   הנדסאי דרוג: 
 ת המועמדבהתאם להשכלאו 

 משרה 70%עד  :העסקה היקף

 פנימי/פומבי סוג המכרז:

 התכנון בהתאם לחוק ,המקומית ברשות בנייה להיתרי בבקשות וטיפול בדיקה :תפקיד תיאור
 ולהנחיות המקומית הרשות ובהתאם למדיניות ,מכוחו שהותקנו ולתקנות והבנייה
 .הרשות מהנדס
 :התפקיד עיקרי

 .בנייה היתרי על בקרה .א
 .לפניות ומענה קהל קבלת .ב
  .שונים בפורומים מקצועית דעת חוות מתן .ג

 השכלה ודרישות מקצועיות  :סף תנאי
 המועצה י"ע ממוסד המוכר ערים בתכנון או באדריכלות תואר בעל או בניין מהנדס

 .החינוך במשרד ל"מחו תארים המחלקה לשקילת י"ע המוכר או ,גבוהה להשכלה
 .בניין/אדריכלות הנדסאי  או
 

 דרישות ניסיון:
 בנייה להיתרי בקשות- בדיקת בתחום קודם ניסיון לבעלי עדיפות מקצועי ניסיון 

 .תכנון במוסד

 נדרש לא ניהולי ניסיון. 
 
 :נוספות דרישות 
 גבוהה ברמה עברית -שפות.  
 ו מ"תיב תוכנות עם היכרות –מחשב יישומי - - OFFICE 
 של העסקה למניעת- לחוק בהתאם ,מין בעבירת הרשעה היעדר -פלילי רישום 

 2001-א"תשס ,מסוימים במוסדות מין עברייני
 עדיפות
 בניה בקשות להיתרי בדיקת בתחום קודם ניסיון לבעלי עדיפות תינתן זה במכרז
 לעובדים ומיועדים ,הפנים ידי משרד על המוכרים קורסים לבוגרי וכן ,תכנון במוסד

 .בניה להיתרי לבודקי בקשות או/ו המקומיות בוועדות
 העשייה מאפייני

 הייחודיים

 :בתפקיד

 קהל מול ועבודה שירותית. 

.הרשות או מי מטעמו למהנדס וניהולית מקצועית כפיפות :כפיפות

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך ,זכר בלשון נכתב המכרז הבהרה מגדרית:

 :מנהלה
 

 16/11/2018המכרז:  פרסום מועד
  12:00בשעה   27/11/2018 ג'  יום עד להגיש יש למכרז בקשות

  :חובה לצרף
 )ניתן להוריד באתר(.. טופס שאלון למועמד 1
 .קורות חיים .2
 .ומסמכים תעודות .2

 :ולהגיש טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג
 ronit@kfar-yona.org.il. במייל 1
 כפר יונה. 2קומה  4שרת  בכתובת מחלקת משאבי אנושבמשרדי הרשות המקומית . 2
 

 . 5671151-077 טלפון, בסמדר אהרון נוחם :זה מכרז לעניין הקשר איש



   
 

 

 יזומנו לא הסף בדרישותיעמדו  או לא ל"לנ בהתאם יפנו שלא ות/עמדיםמו
 

ראש הרשות המקומית –על החתום 
 


