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מועצה מקומית גדרה
מכרז חיצוני לתפקיד מהנדס הרשות המקומית והוועדה
לתכנון ובניה

בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז,1977-
נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.
מכרז:
תיאור המשרה:
כפיפות:
דרגה :
שיעור המשרה

כ"א מס' 07/18
מהנדס הרשות המקומית והוועדה לתכנון ובניה
מנכ"ל המועצה
העסקה בחוזה בכירים  95%-85%משכר מנכ"ל ,בכפוף לקבלת
האישורים הדרושים ממשרד הפנים.
 100%משרה.

עיקרי התפקיד:
תפקידיו וסמכויותיו של מהנדס ,בכפוף להוראות כל דין:
• תכנון העיר
• פיקוח והרישוי
• הבניה הציבורית
• העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה.
• ברשות מקומית שמועצתה היא ועדה מקומית כאמור בסעיף  18לחוק התכנון והבניה
יהיה המהנדס ,מהנדס הועדה המקומית ,וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות
המקומית ,יוקנו לו גם במרחב התכנון של ועדה מקומית כאמור.
• השתתפות בישיבות מועצה ,ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה ,ישיבות רשות הרישוי
המקומית ,ישיבות וועדת המכרזים וועדת הכספים הנוגעות לתחום תפקידו.
תנאי סף:
השכלה
מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח.1958-
ניסיון תעסוקתי:
בעל ני סיון של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים המנויים:
הפיקוח והרישוי ,הבניה הציבורית ,העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית
או מטעמה.
ניסיון ניהולי:
בעל נסיון של שלוש שנים לפחות בתחומים כאמור:
• בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי

כישורים אישיים:
תכונות אישיות :אמינות ומהימנות ,קפדנות ודייקנות בביצוע ,ערנות ודריכות ,הבנה
ותפיסה ,כושר למידה ,מרץ ופעלתנות ,שקדנות וחריצות ,יכולת התבטאות בכתב ובע"פ,
יחסי אנוש טובים.
תכונות ניהול וארגון :יכולת קבלת החלטות ,כושר ניהול עובדים והנעתם ,כושר עבודה
בצוות ,יכולת ארגון ותכנון ,יכולת תיאום ,פיקוח ובקרה ,סמכותיות ,נשיאה באחריות,
כושר ניהול מו"מ ,ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים ,עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
מצבי תפקיד:
התמודדות עם לחץ ושחיקה ,טיפול בו זמנית במספר נושאים ,התמדה ,יכולת פתרון
בעיות.
דרישות נוספות:
• לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
• שליטה מלאה בשפה העברית – חובה.
• חובה היכרות עם תוכנת ה.OFFICE -
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
• קורות חיים
• תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
• המלצות.
בקשה למועמדות יש להגיש באופן ידני בלשכת מנכ"ל המועצה ב 5 -עותקים עד תאריך
 14.08.2018בשעה  12:00במסירה ידנית.
טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה.
אשת קשר – חנה טסלר ,טלפון ישיר08-8593550 :
הבהרה :ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה

