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, 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז 08 בהתאם לסעיף
 מכריזה המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 
 לנושאים אסטרטגיים המועצהלתפקיד עוזר מהנדס  07/2019מכרז פנימי 

 הנדסה   היחידה:
 עוזר מהנדס רשות לנושאים אסטרטגיים תיאור המשרה

דירוג ודרגת 
 המשרה

 בכפוף לאישור משרד הפנים 30%חוזה בכירים 
 )לשנתיים מותנה בהמשך מימון ממנהל התכנון משרד האוצר(

 100%  היקף העסקה
 ניהולית ומקצועית למהנדס הרשות   כפיפות

 תחומי אחריות: תיאור תפקיד:
 ניהול תכנון. .1
 ייזום תכניות בניין עיר ופיתוח מדיניות התכנון של הרשות ויישומה. .2
 הקמת מאגרי מידע וניהולם. .3
 איסוף המידע הקשור לרישום בעלויות והסדרתו. .4
ניהול קשר רציף עם גורמים ממשלתיים עמותות מגזר שלישי  .5

 וקרנות.

 

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות

 הנדסת בניין,  -איםתואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הב
הנדסת )תואר שני(, כלכלה,  אדריכלות, גיאוגרפיה, תכנון ערים

)תואר  )תואר שני(, מדיניות ציבורית תעשיה וניהול, מינהל עסקים
 .שני(

  המועצה להשכלה גבהה, כלל התארים נרכשו במוסד המוכר על ידי
 או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 ניסיון מקצועי וניהולי
 הנדסת בניין, אדריכלות,  -לבעלי תואר אקדמאי בתחומים הבאים

 .שנות ניסיון בתחומי התכנון והבנייה 2 -םגיאוגרפיה, תכנון ערי

 הנדסת תעשיה וניהול,  -בעלי תארים אקדמאיים בתחומים הבאים
שנות  3 -מינהל עסקים)תואר שני(, מדיניות ציבורית)תואר שני(

 ניסיון בתחומי התכנון והבנייה

   .OFFICE-ו)CAD(היכרות עם תוכנות תיב"מ  -יישומי מחשב 

מאפייני העשייה 
הייחודיים 

 בתפקיד: 

 בעל אופי יזמיבעל תפקיד פרו אקטיבי,  .א
 עבודה בשעות לא שגרתיות .ב
 עבודה בסביבה מאתגרת ורווית לחצים. .ג
 קשר ישיר עם הציבור הרחב ברשות. .ד

 נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד. המכרז
מועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצה(, 

עד ולא , י גב' אמאל יונס עובדת משאבי אנושלידבצירוף קורות חיים )והמסמכים הדרושים( 
 . 0014:, בשעה 2019/02/07 לישישיאוחר מיום 

 
 

 בכבוד, 
 עו"ד מודר יונס 

 ראש המועצה 
 


