
 

 

 מחלקת רישוי בניה /תהלמנ  43/2019מכרז כ"א מס' 

, מכריזה בזאת עיריית 9191 -לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"מ  3בהתאם לסעיף 
 אור יהודה על משרות פנויות כדלקמן.

 31-19מתח דרגות :   דירוג: מהנדסים                   .מחלקת רישוי בניה /תמנהלתואר התפקיד: 

 %911: היקף המשרה

 :תיאור התפקיד

 ניהול מחלקת רישוי הבניה.

 טיפול כולל בהכנת הבקשות לוועדה במקומית לתכנון ובניה.

 טיפול כולל בהוצאת היתרי בניה לכל המבנים בעיר, תוך מתן שירות לציבור.

 ואחריות על המידען/ית בוועדה המקומית. אחריות על ארכיב הועדה לתכנון ובניה.

 :דרישות התפקיד

      בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל  - השכלה .1
 הבאים: הנדסה, אדריכלות, או תכנון ערים

לחוק ההנדסאים והטכנאים  31או: הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
 באותם תחומים. 2192-המוסמכים, התשע"ג

 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 1 -בעל תואר אקדמיעבור  -מקצועיניסיון  .2

 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 5 –עבור הנדסאי רשום                  

 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 6 –עבור טכנאי רשום                  

 לחוק. 919ן שליטה מלאה בחוק התכנון והבניה, כולל ידע בתיקו -דרישות נוספות  .3

 רישוי.שליטה מלאה בקריאת תכניות              

 ידע וניסיון בהפעלת תכנה לניהול ועדת תכנון ובניה.             

 יתרון. -היכרות וניסיון עם מוסדות תכנון והליכי רישוי, בניה ותכנון 

. שליטה באינטרנט Office:- Word, Excelהיכרות ויידע תוכנות  -יישומי מחשב 
 .Webובכלים של טכנולוגיית 

 :כישוריים אישיים

קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, , הנעה עצמיתתכונות אישיות: אמינות ומהימנות אישית, 
 הבנה ותפיסה, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.

יכולת קבלת , תודעת שירות גבוהה ויחסי עבודה תקיניםתקשורת(: תכונות ניהול וארגון )כולל 
 כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוחכושר ניהול עובדים והנעתם, החלטות, 

 .ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות

יכולת פתרון התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה,  :מצבי תפקיד
 בעיות.

 .ידיעת השפה העברית על בוריה -שפות 

 העיר ת מהנדס :כפיפות ארגונית
❉   ❉   ❉   ❉   ❉   ❉   ❉ 

 קורות חיים, תעודות והמלצות, למחלקת משאבי אנוש בעירייה. שלוחיש ל :הגשת מועמדות

 .6125119אור יהודה   31ת"ד  921שד' אליהו סעדון 

 3/1/2191 באלול תשע"טיום שלישי ג'  מועד אחרון להגשה:

   ye.org.il-@ormichrazimדוא"ל: 3388392-193: פקס - טל'

 http://www.oryehuda.muni.il -אתר העירייה: 

 המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 עו"ד ליאת שוחט

 ראש העירייה

mailto:micrazim@or-ye.org.il
http://www.oryehuda.muni.il/

