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מכרז פנים/חוץ מס' 98/2019
מינהל הנדסה  -אגף פיקוח על הבנייה

דרוש/ה :מנהל/ת אגף פיקוח על הבניה

(מילוי מקום לצורך יציאה לחופשת לידה)

תיאור התפקיד:
מ"מ מנהלת אגף פיקוח על הבניה בוועדה המקומית הרצליה -כפר שמריהו
 פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון
 איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון
 מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה
 ניהול האגף ,קידום מטלות האגף ותכנון מדיניות
 בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף
 מילוי מטלות נוספות ככל שייקבעו ע"י מהנדס/ת העיר במסגרת התפקיד
 כפיפות :מהנדס/ת העיר
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
השכלה
 תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים
מחו"ל באחד מהתחומים הבאים :הנדסת בנין /אדריכלות (רשום בפנקס המהנדסים/אדריכלים) ,משפטים,
גאוגרפיה ,תכנון עירוני או אזורי
או
הנדסאי רשום באותם תחומים (רישום בפנקס ההנדסאים/טכנאים) ,בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012-
מהנדס  /אדריכל רשוי (רישיון בתוקף)  -יתרון
ניסיון מקצועי
 עבור בעל תואר שני במשפטים ,גאוגרפיה ,תכנון עירוני /אזורי או בעל תואר ראשון בהנדסת בנין/אדריכלות-
שלוש שנות ניסיון בתחום הפיקוח והאכיפה כמפקח תכנון ובנייה מוסמך או שלוש שנות ניסיון כחוקר
בגוף ציבורי מוכר או שלוש שנות ניסיון בפיקוח או אכיפה בתחומים סביבתיים
 עבור בעל תואר ראשון במשפטים ,גאוגרפיה ,תכנון עירוני /אזורי  -ארבע שנות ניסיון בתחומים
המפורטים לעיל
 עבור הנדסאי רשום  -חמש שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל

ניסיון ניהולי
 שנתיים ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה
רישיונות ,אישורים והסמכות
 רישיון נהיגה בתוקף
 היעדר רישום פלילי
 התחייבות לסיים בהצלחה קורס תכנית הכשרה למפקחים על הבנייה כולל סמכות שוטר ,לא יאוחר
משנה וחצי מתחילת מינויו.
מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית ,יחויב בנוסף לעבור בהצלחה קורס הכשרה
למפקחים בכירים ,לא יאוחר משנה מתחילת מינויו.
כישורים ודרישות נוספות:
 ניסיון רלוונטי ברשות מקומית או ביחידה הארצית לאכיפת דיני חוק התכנון והבניה  -יתרון
 הכרה ובקיאות בחוק התכנון והבניה בכלל ובפרט תיקון  116לחוק  -יתרון
 אסרטיביות ,יכולת ניהול מו"מ ויכולת ביצוע אכיפה מול גורמים שונים
 יכולת הדרכה ,הנחייה והנעת עובדים
 יכולת עמידה בלחצים ,סדר ,דיוק וכושר ארגון ותכנון
 תקשורת בין -אישית ברמה גבוהה ,יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות
 אמינות ומהימנות
 ידיעת השפה העברית על בוריה ,כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ
 ידיעת השפה האנגלית -יתרון
 ידע בעבודה עם מערכות ממוחשבות ,שליטה ביישומי OFFICE
 נכונות ויכולת עבודה בשעות לא שגרתיות ובשעות נוספות עפ"י צורך
 נכונות לעבודת שטח ונסיעות מרובות
היקף משרה100% :
דרגה 41-43 :בדרוג מהנדסים/אדריכלים או בדרוג מקביל ,בהתאם להשכלת המועמד
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד
תחילת העסקה באמצעות חברת כ"א עד לפינוי התקן

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש,
רח' בן גוריון  22הרצליה ,בפקס  09-9529143או במייל* michrazim@herzliya.muni.il
עד ליום .13/06/2019
*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל  -במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,
יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות ( בפקס /הגשה ידנית /באמצעות חשבון  emailאחר).

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.
תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים ,וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה

