
 
 
 

 

 מכרז פנימי/חיצוני   -נספח א'
 ומ"מ מהנדס העיר אדריכל/ית הרשות המקומית 

 134/20מכרז מס'  
 הנדסה :היחידה

 תואר
 :המשרה

 ומ"מ מהנדס העיראדריכל הרשות המקומית 

 המשרה דרגת
 :ודירוגה

 בכפוף לאישור משרד הפניםאו חוזה בכירים  / בדירוג המהנדסים  41+ - 43דרגה 

 היקף
 :העסקה

 משרה 100%

 חיצוני/פנימי :מכרז סוג

ביצוע בקרה על תכניות והיתרי בנייה, מעורבות בפיתוח מדיניות התכנון של הרשות  :תפקיד תיאור
 וביישומה וסיוע למהנדס הרשות בקידום פרויקטים במסגרת הבנייה הציבורית.

 : התפקיד עיקרי
 בקרה אדריכלית על תכניות והיתרי בניה. .א
 פיתוח מדיניות התכנון של הרשות ויישומה. .ב
 ניהול של משרד אדריכל או של מחלקת התכנון באגף ההנדסה. .ג
 ייצוג אגף ההנדסה בפורומים פנימיים ברשות וייצוג הרשות בפורומים חיצוניים. .ד
 הכנת חומר לוועדה המקומית לתכנון ובניה ובכלל זה המלצות מקצועיות.  .ה
 ביצוע משימות נוספות בהתאם להנחיות מהנדס העיר. .ו

  :השכלה ודרישות מקצועיות :סף תנאי
תואר אקדמאי באדריכלות שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה בעל  .א

 להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.שקיבל הכרה מהמחלקה  אואו  גבוהה,
 –תשי"ח  המהנדסים והאדריכליםרישום מקצועי בפנקס  בעלרישום מקצועי:  .ב

1958 . 
 

 דרישות ניסיון:
 מקצועי:

  . הבנייהתכנון השנים לפחות בתחום של  5ניסיון מקצועי של 
 :ניסיון ניהולי

   .יכולת הובלה ,עובדים טכני ומנהליבעל/ת ניסיון בניהול צוות ליתרון 
 
 

  : נוספות דרישות
 .: עברית ואנגלית ברמה גבוהה. שפות

 . – OFFICE ה( ו CADתיב"מ ) תוכנות עם היכרות מחשב יישומי
 בתוקף. :ורכב נהיגה שיוןיר
 

 מאפייני
 העשייה 

 הייחודיים
 :בתפקיד

 ממשל.הצגה בפני קהל מקצועי, ועדות ציבוריות וגורמי 
 עבודה בשעות לא שגרתיות.

 ידע מקיף בחוקי התכנון והבניה, כושר ייצוג וניהול מו"מ ברמה גבוהה, נשיאה באחריות, 
 כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן ונסיעות בתפקיד.

 .בכתב ובע"פיכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, כושר הבעה 
 למהנדס הרשות ניהולית ומקצועיתכפיפות  :כפיפות

הבהרה  
 מגדרית: 

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך ,זכר בלשון נכתב המכרז

 :מנהלה
 

 21/02/2020: המכרז פרסום מועד
 03/03/2020: ג' יום עד להגיש יש למכרז בקשות

 :חובה לצרף
משאבי או לקבל במשרדי  (.מיקום דרושיםהעירייה  )ניתן להוריד באתר. שאלון למועמד 1

 עירייה.ב אנוש
 .קורות חיים .2
 .להוכחות דרישות התפקיד ומסמכים תעודות .3
 .פלילי רישום . היעדר4



 
 
 

 

 
משאבי למחלקת או במסירה ידנית   yona.org.il-michrazim@kfar למייל מסמכים יוגשו ה

 .כפר יונה 2קומה  4, רח' שרת אנוש
 09-8971124טלפון:  ב אלי דיגאמר  מכרז לעניין הקשר איש

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

                      הרשות ראש - החתום על                     
 י כחלון כידורששו                        
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