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מכרז פנים/חוץ מס' 74/2017
מנהל הנדסה – מחלקת פיתוח סביבתי

דרוש/ה :אדריכל/ית נוף
תיאור התפקיד:
 תיאום והובלת פרויקטים של פיתוח סביבתי בתחום המרחב הציבורי בעיר משלב הפרוגראמה
עד גמר ביצוע מול מחלקות העירייה השונות ומול מתכננים.
 קידום הערכות לתכנון :הכנת פרוגראמה ,בדיקת תכניות בהיבט הסטטוטורי.
 הכנת אומדנים ,מתן הנחיות לתכנון ,בדיקת תכניות ,בדיקת כתבי כמויות ומפרטים ,בדיקת
אומדנים ובדיקת תכניות למכרז.
 בדיקת חשבונות קבלנים ומתכננים.
 עריכת מצגות להצגת פרויקטים.
 בדיקת תכניות פיתוח להיתרי בניה ומתן אישור לתעודת גמר.
 העבודה כוללת סיורים בשטח ופיקוח עליון על עבודות הקמה של פרויקטים במרחב הציבורי.
 כפיפות  :למנהלת מחלקת פיתוח סביבתי.
דרישות התפקיד :
תנאי סף:
 תואר אקדמי מושלם באדריכלות נוף (רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים) אשר נרכש במוסד
המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל.
או
 הנדסאי/ת אדריכלות נוף ( רישום בפנקס ההנדסאים )
יש לצרף דיפלומה ממוסד להשכלה המוכר בישראל.
 עבור בעל/ת תואר אקדמי באדריכלות נוף  -ניסיון מוכח של  2שנים לפחות בתכנון.
 עבור הנדסאי/ת אדריכלות נוף – ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בתכנון.
 רישיון נהיגה בתוקף.
כישורים ודרישות נוספות:
 ידע בתכנון ושרטוט בעזרת מחשב  ,תוכנת אוטוקד.
 ידע בתוכנת Word, Excel, Powerpoint- office
 ידע בתוכנת בנארית  -יתרון.
 ידע בתוכנת  - M.S. Projectיתרון
 שליטה בשפה העברית ברמת שפת אם בכתב ובע"פ.
 בעל/ת רכב – יתרון.
 יחסי אנוש טובים.
 יכולת עבודה בצוות.
 חריצות ויעילות

היקף משרה 100% :
דרגה :

 37-39דרוג :בהתאם להשכלת המועמד/ת

תיתכן העסקה בחוזה מיוחד

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
בן גוריון  22הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .08/06/2017
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב

משה פדלון
ראש העירייה

