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 חיצוניפנימי/מכרז 
 עדה המקומית לתו''בומנהל/ת מחלקת מידע, רישוי ופיקוח בו

 

ותקנות העיריות  1111-בהתאם לפקודות העיריות )נוסח חדש(, חוק הרשויות המקומיות, תשנ"ב
 , ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה והזמנה להציג מועמדות. 1131-)מכרזים לקבלת עובדים( התש"ם

 
 תיאור תפקיד 

גיבוש, תכנון וניהול תהליכי העבודה של יחידת המידע, הרישוי והפיקוח על הבניה במרחב התכנון 
תחומי  המקומי בהתאם למדיניות הוועדה המקומית תוך עמידה במקצועיות ורמת השירות לציבור.

חלקת ניהול, פיקוח ובקרה על תהליכי עבודה וביצוע העבודה במהאחריות כוללים בין היתר, אך לא רק, 
קביעת נהלי עבודה ונהלי ה לרבות צוות העובדים בו ניהול היחידה; במחלקת פיקוח וכן מידע ורישוי

 התקשרות עם גורמים מוסרי מידע ויישומם.
 

 תנאי סף

ל, תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או המוכר ע''י המחלקה להערכת תארים מחו'' .1
/ת או טכנאי /תנדסאיתואר ה אותכנון ערים הנדסה, אדריכלות,  התחומים הבאים:באחד מ

 2012-התשע"ג לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 77רשום בהתאם לסעיף  לרבות אישור
 באחד מן התחומים שנמנו לעיל.

תעודת הסמכה כמפקח/ת בכירה שניתנה ע''י היחידה הארצית לאכיפה או התחייבות להשלמת  .2
 יסה לתפקיד.חודשים מיום הכנ 12קורס כאמור בתוך 

תעודת הסמכה כמנהל/ת פיקוח שניתנה ע''י היחידה הארצית לאכיפה או התחייבות להשלמת  .7
 חודשים מיום הכניסה לתפקיד. 11קורס כאמור בתוך 

 ניסיון נדרש לביצוע התפקיד: .4

a. הפיקוח בתחום  שנות ניסיון 2: תואר ראשון בהנדסה או באדריכלות /תעבור בעל
 7 אושנות ניסיון כחוקר בגוף ציבורי מוכר  7 אווהאכיפה כמפקח תכנון ובנייה מוסמך 

 שנות ניסיון בפיקוח או אכיפה בתחומים סביבתיים.

b.  :שנות ניסיון בתחומים האמורים.  2עבור בעל/ת תואר ראשון אחר 

c. שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. 2: /הרשום /תעבור הנדסאי  

d. שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 7: /הרשום /תכנאיעבור ט. 

 בעל/ת רישיון נהיגה בתוקף. .5

 אישור עדכני בדבר העדר רישום פלילי מטעם משטרת ישראל. .6

 יכולת עבודה בצוות, אחריות, תקשורת בינאישית טובה, יכולת הנעת תהליכים. .3
 שליטה מלאה ביישומי המחשב. .1
 יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ. .1

 
 ימי עבודה. 5משרה;  100%: יקף המשרהה

 מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו.: כפיפות ארגונית
 .71-41:  דירוג הטכנאים וההנדסאים דרוג ודרגת המשרה

שנות העסקה אשר בסיומן יוחלט ע''י עיריית קריית  4-יובהר כי ההעסקה הינה בחוזה מוגבל ל
 חוזה.שמונה ומינהל התכנון בגין סיום או הארכת ה

 
עד  המעידים על הכישורים הנדרשים מסמכיםבצרוף הצעות מועמדות יש להגיש 
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