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 משאבי אנושאגף 

 7726339 -09פקס. 09-8981608/9/556/571 טל.  40250מיקוד  ןליד מדרשת רופי

 ס.מהנדס ועדה ומנהל/ת מח' רישוי בניה  -1622/מכרז פנימי/חיצוני מס' 

 תיאור התפקיד:

 .ניהול שוטף של מחלקת רישוי, הכנת תכנית עבודה ותכניות רב שנתיות 

 פנימיים ברשות ובפורומים חיצוניים, יצוג הועדה המקומית והמועצה בפורומים י
 לרבות ועדה מחוזית/מועצה ארצית בנושאי רישוי ותכנון ובניה.

  בקרה ומתן הנחיות לבודקי התכניות/בקשות, לעורכי בקשות להיתרי בניה ולעורכי
תכניות המוגשות לאישור הוועדה המקומית או להמלצתה, לפני ההגשה 

 לוועדה/רשות רישוי או לאחריה.

 ות בנוגע לקביעת תנאים ומתן הנחיות למגישי הבקשות להיתר והתוכניות.אחרי 
גיבוש, עריכה והגשה של הנחיות בנושא רישוי תכנון ובניה לאישור מהנדס 

 המועצה.

 .קבלת קהל ומתן מענה לפניות של גורמים שונים 

 צוג של הועדה המקומית בהליכים משפטיים/תכנוניים בנושאי רישוי )ועדת ערר, יי
 י משפט וכיו"ב(.בת

 עדה ובהצגתם.ואחריות וטיפול בהבאת נושאי רישוי לדיון בו 

 .אחריות לניהול וטיוב ארכיון האגף 

  מילוי מטלות נוספות במסגרת התפקיד, כפי שיועברו מעת לעת ע"י מהנדס
 המועצה.

 דרישות התפקיד

 חובה - השכלה אקדמית באדריכלות, רישום בפנקס האדריכלים ואדריכל רשוי. 
יש לצרף דיפלומה ממוסד להשכלה המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף 

 להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל.
 עדיפות תינתן לבעל תואר שני.

 3 רשויות מוכח בניהול ו/או עיסוק בנושאי תכנון רישוי ו/או פיקוח ב ןניסיו ותשנ
  .)עדיפות לניסיון ברשויות( חובה – גופים ציבורייםמקומיות או 

 הכשרה מעשית ו/או לימודים ייעודיים בתחום התהליכים הסטטוטוריים  /תבעל 
 ע"פ חוק התכנון והבנייה.

 חובה - , לפחות, בניהול וארגון צוות עובדיםשלוש שניםסיון של ינ. 

 גבוהה ומעבר לשעות המקובלות.  ץיכולת לעבודה ברמת לח 

  גבוהה בשפה העבריתשליטה ביישומי מחשב, כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה. 

  ,קפדנות בביצוע.ותודעת שירות, אמינות, יצירתיות יחסי אנוש טובים 

 כפיפות
 מהנדס המועצה

 היקף משרה
%100 

 אופן העסקה
 דירוג דרגה / חוזה מיוחד, על פי נתוני המועמד ואישורי משרד הפנים
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