
 מכרז פומבי 

 לעיריית מעלה אדומים

 דרוש/ה

 

 ועוזר מנכ"ל לתכנון ובניה נכסים מחלקתמנהל תפקיד: 
 מנכ"ל העירייה כפיפות:

 משרה מלאה חלקיות משרה:

 בכפוף לאישור משרד הפניםמקצועי חוזה אישי  מתח דרגות:

 :תיאור התפקיד

 ניהול נכסי מקרקעין ומבנים אשר לעירייה יש זכויות בהם. .1
בעיר מעלה ובלת פרויקטים בתחום תכנון ובניה ובתחום הפיתוח הפיזי סיוע למנכ"ל בה .2

 אדומים.

 תחומי אחריות:

 ניהול רישום נכסי העירייה וניהול המידע הממוחשב של מצבת הנכסים העירוניים. .1
 עריכת סקר נכסים ומשתמשים שנתי במבני העירייה. .2
 יישום החלטות העירייה לגבי נכסיה. .3

 הפרוגרמה העירונית ופיתוח תכניות עתידיות באשר לנכסי העירייה.ניהול  .4
ריכוז וועדת ההקצאות העירונית: יישום נוהל ההקצאה וטיפול בבקשות לשימוש בנכסי  .5

העירייה , ההתקשרות עם הגופים להם אושרה הקצאה, יישום החלטות לביצוע ועריכת 

 זוקת המבנים.הסכמים לאישור היועמ"ש לעירייה, פיקוח ומעקב על תח

 טיפול ביתרות קרקע לצרכי ציבור ועדכון חוזי חכירה קיימים בהתאם לשינויי תב"ע. .6
 ייצוג העירייה מול גורמי חוץ ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים בנוגע לנכסיה. .7

 עירוניים שונים בתחום התכנון והבניה. פרויקטיםבהובלת במעקב וסיוע  .8
 י מקצוע במנהל האזרחי בבית אל.ניהול קשר שוטף ומפגשי עבודה עם גורמ .9

 תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בעיר. .11
 .עירמעקב וליווי הליכי תכנון ואישור תכניות: בחינת השפעתם על איכות החיים ב .11

 יצירת בסיס מידע, ניתוחם ועדכונם לצורך מעקב ובקרה. .12
 וכל שיידרש ע"י הממונה הישיר. .13

 דרישות התפקיד:

 תואר שני בגיאוגרפיה ותכנון ערים.או  ,אדריכלותראשון ב: תואר השכלה .1

 word, G.I.S power point, excelביבת עבודה ממוחשבת ומערכות מידע: ידע וניסיון בס .2

 חברתית ויכולת עבודה בסביבה ציבורית.-גישה קהילתית .3
 לעת. עבודה בעומס ובשעות לא שגרתיות, כולל זמינות לעבודה בשעות הערב מעת .4

 

ניין העירייה מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, תעודות ומסמכים נלווים, יש להגיש למשאבי אנוש, ב

 9.12.18 )יש לציין את שם המשרה( , עד לתאריך: HDANA@MAM.ORG.IL    , או במייל:  3קומה 

 הערות:

, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך, זאת  התפקיד בלשון זכרל מקום בו מפורט תיאור כ .1

 .1988 –יות בעבודה התשמ"ח והזדמנוויון לחוק ש 8בהתאם להוראות סעיף 

מוגבלות העומדים בתנאי הסף, מכוח חוק שוויון זכויות  התפקיד מתאים למועמדים עם .2

 .15, תיקון מס' 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את העירייה אינה  .3

 הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.
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