לעיריית חיפה
דרוש/ה
תאור המשרה:

בודק/ת תוכניות ,במחלקה לתכנון עיר ,אגף תכנון עיר,
מינהל ההנדסה ( 2משרות)

טווח שכר משוער:

כ( .₪ 7,500 -מחושב על-פי שכר יסוד והשתתפות באחזקת רכב)
הערה :תחשיב זה משמש כהדמיה בלבד ,הוא אינו מחייב ולא ניתן להקנות מכוחו זכויות.

תאור התפקיד:

דרישות המשרה:

.1

אחריות לקידום וליווי תכניות תכנון עיר המוגשות לעירייה הכולל :קליטה במערכת,
בדיקה ,הכנה לדיון ועדות התכנון ,בדיקה בשלב הפקדה ובדיקה למתן תוקף ,תכניות
בינוי.

.2

גיבוש והכנת המלצות צוות מהנדס העיר.

.3

טיפול בפרסום ,התנגדויות והבאת תכניות למתן תוקף בתיאום מול מוסדות התכנון
השונים.

.4

תיאום מול גופים תכנוניים חיצוניים ,משרדי ממשלה ,מועצה ארצית ,ועדה מחוזית
וכד'.

.5

תיאום בין מתכננים חיצוניים לגורמים במחלקות התכנון בעירייה.

.6

מתן חוות דעת למחלקות העירוניות עפ"י הצורך.

.7

טיפול בנושאים כלל מחלקתיים ופרויקטים מיוחדים על פי החלטת מנהל המחלקה.

.1

אדריכל או מתכנן ערים או גאוגרף ,עם ניסיון של שנתיים בתכנון מבנים ותכניות
תכנון עיר ,או הנדסאי אדריכלות ,עם ניסיון של שלוש שנים לפחות כנ"ל.

.2

רצוי ידע במערכת המקוונת של משרד הפנים.

.3

רצוי רקע כבודקי תכניות בוועדות התכנון ובהכרת חוק התכנון והבניה.

.4

כושר ארגון ותאום.

.5

שליטה טובה בתוכנות אופיס ובתוכנות שרטוט.

.6

תודעת שירות גבוהה.

.7

יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.

.8

כושר הבעה בכתב ובע"פ.

.9

ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית.











המועמדים/ות מתבקשים/ות לפנות בכתב על גבי טופס הגשת מועמדות למכרז/משרה ,בצירוף קורות חיים
ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה ,לעיריית חיפה אגף משאבי אנוש ,למחלקת גיוס וניוד,
בדואר אלקטרוני hr@haifa.muni.il . :או ת.ד 4811 :חיפה
או בפקס.04-8356068 :
מועד הגשת המועמדות עד לתאריך  18.02.2018שעה12:00 :
יש לצרף את המסמכים הבאים:
קורות חיים
מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה
יש לציין את שם המכרז/משרה על גבי טופס הגשת המועמדות
הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות
מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת ,תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות
כפי שמפורסם בפרטי המכרז /משרה.
על פי הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח  .1988המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
תינתן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים  3ו  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
תשנ"ח  1998ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת
מסמכים להוכחת המוגבלות.

