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 מנהל תפעול וועדה מקומית – 017/ימס' מכרז פנימי 

 בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.
 

 מנהל תפעול לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. תואר התפקיד:

 הסדרת פעילותה המנהלית התקינה של הוועדה. תיאור התפקיד:

 של ישיבות הוועדה.ארגון אדמיניסטרטיבי  .1 התפקיד: עיקרי

 תיאום סדר היום של הישיבה, הפצה של חומר מכין לישיבות ופרסומו. .א

 מסירת מידע, כולל מענה טלפוני, על פעילות הועדה וועדות המשנה. .ב

פרסום מודעות בענייני תכנון ובניה, בעיתונות ובאתר האינטרנט של הוועדה המקומית  .ג

 .1965 -בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"חאו הרשות המקומית, 

 ניהול, פיקוח ובקרה על פעילותה התקינה של הוועדה. .2

 אחראי על התפקוד השוטף והיומיומי של הוועדה ועל זרימת מידע בין העובדים. .א

 אחראי על הקשר עם הציבור, עם מוסדות תכנון אחרים, ועם מנהל התכנון. .ב

אחראי על בקרת התשומות והתפוקות של עובדי הוועדה, ודיווח עליהם למהנדס, ליו"ר  .ג

 הוועדה ולמינהל התכנון, ככל שיידרש.

אחראי על העלאת מידע נדרש לאתר האינטרנט של הוועדה המקומית או הרשות  .ד

 המקומית, ועדכון האתר ככל שיש בכך צורך.

 באשר לקידום תכניות והיתרי בניה. אחראי על עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק, .ה

 אחראי על מתן מענה לבעיות טכניות. .ו

 ארגון, מידע וסדר.  :מאפיינים ייחודיים

 .יסודיות 

: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל ידע והשכלה  דרישות התפקיד:

שנות לימוד וניסיון מקצועי כפי  12 אוהכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

 שמוגדר בהמשך )ברשות ברמה ב' או ג' בלבד(

 נסיון מקצועי : 

מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית שנות ניסיון  5 -ברשות מקומית ברמה א' -

 לתכנון ולבניה כלשהי.

מקצועי לפחות  שנות ניסיון 4 -עבור מועמד בעל תואר אקדמי -ברשות מקומית ברמה ב' או ג' -

  ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה כלשהי.

שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה  8 -שנות לימוד 12עבור מועמד בעל 

 מקומית לתכנון ולבניה כלשהי.

  עברית ברמה גבוהה. -שפות  

 היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשבoffice 

 הרשות.מהנדס  כפיפות:

 משרה. 100% :היקף משרה

 בדירוג הנדסאים לפי הסכם קיבוצי. 38-42)+( :מתח דרגות

האינטרנט  להשיג דרך אתריש להגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי/ בקשה למשרה פנויה שניתן  הגשת מועמדות:

 של העירייה. יש לצרף קורות חיים ותעודות מתאימות.

  029909875טל: , 3, בעיריית בית שמש, קומה מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה לגב' מיכל לויהגשת  מועד להגשה:

 19.06.2017 ולא יאוחר מיום   11.06.2017  החל מיום 

   

 ______________ 

 משה אבוטבול 

 ראש העיר 


