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אגף הנדסה – מח' תכנון העיר
דרוש/ה :אדריכל/ית העיר
תיאור המשרה:


ניהול מחלקת תכנון ואדריכל הועדה המקומית הרצליה והועדה המרחבית כפר שמריהו.



ייזום ,הובלה ,קידום ובקרה של תכנון עירוני בנושאים שונים :תכניות מתאר ,תכנית
אסטרטגית ,תכניות מפורטות ,תכניות אב  ,עיצוב ובינוי עירוני וכד'.



השתתפות בקביעה ויישום מדיניות העירייה בנושאי עיצוב חללים עירוניים ,איכות הבניה,
שימור ושחזור מבנים ,אתרים ומרקמים עירוניים.



אחריות לנושא העיצוב האדריכלי של הבניה והפיתוח בעיר ,אישור בקשות להיתרי בניה
מהיבטים אדריכליים ואיכות הבניה .הכנה ,ריכוז ועדכון הנחיות עבור עורכי בקשות להיתרי
בניה (בניה ירוקה ,תמ"א  83וכיו"ב).



מו"מ וייצוג שוטף של הוועדה המקומית מול הוועדה המחוזית ומוסדות תכנון אחרים ,משרדי
ממשלה  ,בתי משפט ועוד.



טיפול שוטף בהליך הסטטוטורי של תכניות בניין עיר ,תכניות לצרכי רישום ,תכניות איחוד
חלוקה וכד' לרבות ניהול דיוני הוועדה המקומית בנושאים אלה.



מידע תכנוני  :מתן מידע כללי ,מפורט וכחלק מהליך הוצאת היתרי בנייה בדגש על הליכי
שיפור השירות וייעול מתן המידע.



עדכון מערכות המחשוב והמידע ,הכנת מצגות וכל מידע ערוך הנדרש להצגת מדיניות
העירייה בתחום התכנון ,הפיתוח והבניה בפני מוסדות העירייה ,הממשלה וגופים נוספים.
מילוי מטלות נוספות עפ"י הוראות הממונה ,במסגרת התפקיד.



דרישות התפקיד:


בעלי תואר אקדמי באדריכלות ורישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו7או
בתחום הערים והאזורים



נסיון של  5שנים לפחות בתחום אדריכלות ותכנון ובינוי ערים.



הכרה ובקיאות בחוק התכנון והבניה.



בקיאות יוזמה וכושר לשפוט במסגרת התפקידים הנכללים במשרה.



כושר ונסיון בניהול וארגון צוות עובדים מקצועיים ואחרים.



הכרת המערכת הציבורית.



ידע ונסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות כולל מערכות מקצועיות.



כושר הבעה בעל-פה ובכתב בעברית וידיעת השפה האנגלית כדי קריאת
ספרות מקצועית.



תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים.

היקף משרה/11% :
דרגה 83-2/ :בדרוג מהנדסים7או אדריכלים או דרוג מקביל.
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד בכפוף לאישור משרד הפנים.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' סוקולוב  77הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,/9-9429769עד ליום . 26/1/2/76

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
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