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 22-155-מא

 עיריית מעלה אדומים 

 הנדסה אגף הל

 דרוש/ה 

   מפקח בכיר לתכנון ובניה :  תפקיד

 מנהל מח' פיקוח סגן מהנדס העיר וכפיפות: 

 משרה  100%:  חלקיות משרה

 בדירוג הנדסאים    38-40מתח דרגות: 

 

 תיאור התפקיד:

 מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:
 תכניות בניין עיר.התמצאות בקריאת והבנה בתכניות בניה ותסריטיי מדידה, ובקיאות  •

 . יכולת לקריאת מפות והתמצאות בשטח •
 . יכולת לקריאת תצלומי אויר והשוואתם לשטח •
   יתרון.-הכרת חוק התכנון והבניה ותקנותיו, ו/או חוק תכנון ערים כפרים ובניינים החל ביו"ש •
 תוכנות משרדיות אופיס, אוטוקאד ואינטרנט.  שליטה בהפעלת מחשב ובשימוש ב •
 יתרון.  – ותכנות ניהול ועדה מקומית )קומפלוט או ש"ע(  GIS הכרת  תוכנות  •
 .ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ •
 העדר רישום פלילי.  •
 .חובה –רישיון נהיגה  •
 בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.  •
 ות. עבודה בשעות לא שגרתי •
 עבודת שטח ונסיעות מרובות.  •
 יכולת עמידה בלחצים. •

 

 : תפקידדרישות ה

שקיבל הכרה   אוצה להשכלה גבוהה, ועבעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המ השכלה:
הנדסאי רשום בהתאם לסעיף   או מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסת בניין אדריכלות 

 באותם תחומים. 2012- לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39
 

 על הבנייה, חה קורס הכשרה למפקחים להמפקח יחויב לסיים בהצ :קורסים והכשרות מקצועיות 

 מעמד של עובד קבוע. במידה ויקבל 
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 בהתאם לצורך.  :שפות 

 office- ה תכניותהיכרות עם   :יישומי מחשב 

 בתוקף.  רישיון נהיגה: 

 נדרש.   רישום מקצועי: 

 יתרון.  :  מקצועיניהולי ו ניסיון 

 

 28.6.2022  מועד הגשת מועמדות לא יאוחר מיום:

 

 העירייהלהגשת מועמדות יש להיכנס לקישור באתר 
 

    support@automas.co.il במידה ונתקלת בבעיה יש לפנות למייל מרכז תמיכה 
 

 אין לשלוח קו"ח למייל התמיכה 
 

 

 :הערות
לחוק   8כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם להוראות סעיף  .1

 .  1988 –שוויון בעבודה התשמ"ח 
 –חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכח .2

 .  15, תיקון מס '1998

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל  .3
  שלב משלביו.
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