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הארכת מועד הגשת מועמדות
למכרז מס'  9/2014לתפקיד מתכנן/נת ערים במח' להתחדשות עירונית
המועד להגשת מועמדות לתפקיד מתכנן/נת ערים במח' להתחדשות עירונית במכרז שבנדון
נדחה לתאריך עד .17/3/14

בדרישות התפקיד הוסף  :רשאים להגיש מועמדות גם בעלי תואר אקדמי בתחום תכנון
הערים והאזורים ,תינתן עדיפות לבעלי תואר ראשון באדריכלות ,ביתר הדרישות אין שינוי.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס . michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
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.

תאריך:
מספרנו:

30/1/14
doc.178103

מכרז פנים /חוץ מס' 9/2014
אגף הנדסה – משרד מהנדס העיר
דרוש/ה :מתכנן/נת ערים במחלקה להתחדשות עירונית
תאור המשרה:
•
•
•
•
•

קידום וליווי של תכניות בתחום התחדשות עירונית לרבות פינוי בינוי ,עיבוי פינוי וכו'.
אחראי/ת על ייזום וביצוע מטלות תכנון בהתאם להנחיות מנהל המחלקה להתחדשות עירונית.
ליווי וקידום תכניות בנין עיר בנושא התחדשות עירונית בכל הרמות.
ליווי וקידום תכניות מול משרדי ממשלה וועדות תכנון.
קבלת קהל וטיפול בפניות המגיעות בהתאם להנחיית מנהל המחלקה להתחדשות עירונית.

דרישות התפקיד:
•

תואר ראשון באדריכלות )רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים( עדיפות תינתן לבעלי תואר
שני בתכנון\בינוי ערים.

• ניסיון של  2שנים לפחות בתחום תכנון ובינוי ערים.
•
•

ידע וניסיון בהליכים סטטוטוריים ,היכרות עם חוק תכנון ובניה.
ניסיון עבודה בוועדה מול גופי תכנון.

• ייצוגיות ,אדיבות ,יכולת שירותית גבוהה ויחסי אנוש מעולים.
היקף משרה 100% :
דרגה 38-40 :בדרוג מהנדסים  /אדריכלים.
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד בכפוף לאישור משרד הפנים.

יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .10/3/2014

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.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה

