תאריך:
מספרנו:

מכרז פנים/חוץ מס' 65/2019
עיריית הרצליה  -מינהל הנדסה

דרוש/ה :מנהל/ת הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מילוי מקום לצורך יציאה לחל"ת

תיאור התפקיד:
גיבוש ,התוויה וניהול פעילותה התקינה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ושל ממשקי העבודה
אל מול מינהל ההנדסה ברשות.
 ניהול תהליכי העבודה של הוועדה לרבות ממשקי העבודה אל מול מינהל ההנדסה ברשות,
והטמעתם כמתחייב מחוק התכנון והבנייה
 ייעול דרכי העבודה בקרב הוועדה המקומית לרבות הטמעת נהלים ,מעבר לעבודה במערכות
ממוחשבות ובניית בסיסי ידע
 פיקוח ובקרה על ביצועי העובדים בוועדה ומול עובדי מינהל הנדסה :
 וידוא ביצוע המטלות עפ"י לוחות הזמנים שנקבעו בחוקים ובתקנות מעקב אחר יישום החלטות הוועדה ניהול שוטף של הקשרים עם גורמים מחוץ לוועדה לרבות מוסדות תכנון אחרים ריכוז ומעקב אחר הטיפול בפניות הציבור בקרת תשומות ותפוקות העובדים בוועדה המקומית ודיווח למהנדס הוועדה ,יו"ר שלה ולמינהלהתכנון ככל שיידרש
 וידוא כי אתר האינטרנט מעודכן ושירותי בהתאם לדרישות החוק ,התקנות וצרכי הציבור המקומי ניהול פעילות הוועדה המקומית וועדות המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק והתקנות:
 הכנת הרקע להתכנסות הוועדות לרבות שליחת זימונים ,הכנת סדרי יום והפצתם אחריות לניהול תקין של הוועדות לרבות קיומו של פרוטוקול והחתמתו ,ביצוע הקלטות ,תיעודהחלטות ,התקיימות תנאים נאותים לניהול הישיבות ,סיום הוועדה כנדרש
 פרסום ההחלטות והפרוטוקולים של הישיבות כנדרש בחוק ובתקנות ביצוע משימות נוספות בהתאם להנחיות יושב הראש ומהנדס הוועדה התפקיד כולל גם את תפקיד "מזכיר הוועדה" כמוזכר בחקיקה
 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
או
השכלה תורנית *
או
הנדסאי או טכנאי רשום (רישום בפנקס ההנדסאים/טכנאים) ,בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012-

08/04/19
273997

ניסיון מקצועי:
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית  4 -שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה
של ועדה מקומית לתכנון ולבנייה כלשהי
 עבור הנדסאי רשום  5 -שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה כלשהי
 עבור טכנאי רשום  6 -שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה כלשהי

כישורים ודרישות נוספות:








בוגר/ת הכשרת מנהלי וועדות מקומיות בחסות מינהל התכנון  -יתרון
יכולת ניהול תהליכים ארוכי טווח
יכולת ארגון מידע ,סדר ,יסודיות ,קפדנות ודייקנות
יכולת עבודה עצמאית ובתנאי לחץ
עברית ברמה גבוהה ,יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה
שליטה ביישומי OFFICE
יחסי אנוש טובים ,ייצוגיות ,אדיבות ,יכולת שירותית גבוהה

היקף המשרה100% :
דרגה 38-42 :בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל

תחילת העסקה באמצעות חברת כ"א עד לפינוי התקן

*

רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות (לעניין תואר אקדמי מושלם ומוכר)
ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז :
א .תעודת סמיכות לרבנות ( "יורה יורה" ) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
ב - .אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל ,שש שנים לפחות לאחר גיל .18
 מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.
ג .הנדסאים/טכנאים מוסמכים ,בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ובכפוף לחוזרי מנכ"ל
.7/2016 ,1/2014

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 .02/05/2019
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

