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מכרז פנימי וחיצוני
לוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון
דרוש/ה
בודק/ת תכניות בניה ואו מידען/ית
היקף משרה.100%:
ייעוד :מתן מידע עדכני לצורך הגשת היתר עבור כתובת מסוימת ,לרבות מידע תכנוני לכל דורש.
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה ברשות המקומית ,בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם
למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.
תיאור התפקיד ותחומי אחריות:
 .1שליפת נתונים תכנוניים ,תמיכה ואחזור מידע.
 .2בקרה וטיפול בהיתרי בנייה.
 .3קבלת קהל ומענה לפניות.
 .4מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.
ידע והשכלה:
מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות או בתכנון ערים או בגיאוגרפיה ,ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,או המוכר
ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך ובעל ניסיון של שנתיים לפחות או הנדסאי אדריכלות/בניין.
מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד :שירותיות ועבודה מול קהל.
ניסיון מקצועי:
 .1עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת בקשות להיתרי בנייה במוסד התכנון ואו מידענות.
 .2עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים ע"י משרד הפנים ,ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי בקשות
להיתרי בנייה.
 .3היכרות עם תוכנות אוטוקאד ,מערכת רישוי זמיןGIS .office ,
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כפיפות :מנהלת הוועדה.
מתח דרגות 38-40 :בדרוג המהנדסים/הנדסאים.
 המכרז מנוסח בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
הצעות למכרז יש להגיש באתר המועצה על גבי טופס מועמדות למכרז  -מקוון ,בצרוף קורות חיים
ותעודות ,הצעות תתקבלנה עד  , 09.02.22בשעה . 14:00
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