
 
 
 

 
 

 142מס'   מודעת דרושים/ות  -נספח א'
 ממלא מקום לעוזר מהנדס לתפקיד 

   חודשים  6 עד   לתקופה של 2020 מאוגוסטאיוש המשרה 
 הנדסה :היחידה

 עוזר/ת מהנדס :המשרה תואר

 המשרה דרגת
 :ודירוגה

 הנדסאים 
38-40 

 100% :העסקה היקף

 פנימי/פומבי :מכרז סוג

  :התפקידעיקרי  :תפקיד תיאור
  סיוע למהנדס העיר בקידום פרויקטים עירוניים, לרבות קשר עם גורמי חוץ )מוסדות

 תכנון, משרדי ממשלה וכו'( 
  סיוע למהנדס העיר וצוותו בכל הקשור לפעילות ההנדסית של עיסוק האגף והועדה

 המקומית
  ליווי וייעוץ לגופי הרשות ולגורמים מטעמה בנושאים של הנגשת מוסדות  -רכז נגישות

הציבור והנגשת השירות, מסירת מידע לציבור אודות נגישותו של השירות בעירייה, 
קידום, ניהול וליווי פרויקטים הנדסיים בתחום הנגישות לאנשים  ובמבניה.במוסדותיה 

 בעלי מוגבלויות.
  איגום כל התשלומים הנדרשים טרם הפקת היתר בניה )ליווי היתרי בניה המוגשים

לועדה המקומית בהיבט של חישובי היטלי פיתוח וריכוז ומעקב על כלל התשלומים 
 הנדרשים להיתר(.

 מקצועית ממהנדס העיר.הוטל במסגרת כל תפקיד שי 
 

 השכלה ודרישות מקצועיות  :סף תנאי
  יתרוןמהנדס בתחום הנדסה אזרחית 
יה ירישיון מהנדס מטעם משרד העבודה הרווחה, עדיפות למדור ניהול בנ. 
  או 

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

 
 ניסיון דרישות

  ניסיון של שנה בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שעבר הדרכה והכשרה על
 יתרון  -סמך הנחיות הנציבות לעניין הכשרת רכזי נגישות  

  במידה והמועמד לא עבר הכשרה כרכז נגישות עליו לעבור הכשרה כרכז נגישות בתוך
 שנתיים מיום תחילתו בתפקיד.

  ידע וניסיון בניהול פרויקטים 
  יתרון –ידע וניסיון בהליכים סטטוטוריים 
  יתרון –ידע וניסיון בהליכי רישוי 
 כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה 
 

  ניסיון מקצועי
 .שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 2לפחות  למהנדס

 שנים ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 3 – להנדסאי
 .ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטישנים  4 – לטכנאי

 
 ניסיון ניהולי 

 לא נדרש
 

 דרישות נוספות
  בהתאם לצורך -שפות.  
 יכרות עם תוכנות מחשב יישומי  OFFICE  
 .ידע ושליטה בקריאת תכניות 



 
 
 

 
 

   ,בנארית( שליטה טובה ביישומי מחשבAUTOCAD )– יתרון 
 יכולת ניהול ותקשורת בין אישית גבוהה, ניהול ישיבות, מו"מ 
 בתוקף -רישיון נהיגה ורכב 
 העדר רישוי פלילי 

 העשייה  מאפייני
 הייחודיים

 :בתפקיד

  טובהבריאות תקינה וכושר גופני ברמה. 
 עבודה בשעות לא שגרתיות 
 יכולת עמידה בלחצים. 

 מהנדס העירכפיפות:  :כפיפות

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

 :מנהלה
 
 
 

  12:00בשעה  2020/07/26 '  א  יום 07/2020/19פרסום:  מועד
  :חובה לצרף

 )ניתן להוריד באתר(.. טופס שאלון למועמד 1
 .קורות חיים .2
 המוכיחים את שנות הניסיון המקצועי והניהולי.  ומסמכים תעודות .3
 . המלצות.4
 

 :ולהגיש טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג
 michrazim@kfar-yona.org.il. במייל 1
 

 8971125-09 טלפון, ב אלי דיגא :זה לעניין הקשר איש
 לראיון יזומנו לא הסף בדרישותיעמדו  או לא ל"לנ בהתאם יפנו שלא ות/עמדיםמו

                      הרשות ראש - החתום על                     
 שושי כחלון כידור                      

 


