המועצה המקומית כפר שמריהו

מכרז פומבי מס' 101/2016

בהתאם לסעיף  41לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,תשל"ז ,1976 -מכריזה בזה
המועצה המקומית כפר שמריהו על משרה פנויה כדלקמן:

דרוש אדריכל/ית המועצה
תיאור התפקיד:
ביצוע בקרה אדריכלית על תכניות והיתרי בנייה ,מעורבות בפיתוח
מדיניות התכנון של הרשות וביישומה וסיוע למהנדס הרשות
בקידום פרויקטים במסגרת הבנייה הציבורית.
עיקרי התפקיד:
 בקרה אדריכלית על תכניות והיתרי בנייה.
 פיתוח מדיניות התכנון של הרשות ויישומה.
 אחריות על קידום מערכת  GISברשות והטמעתה.
 ייצוג מחלקת ההנדסה בפורומים פנימיים ברשות ,וייצוג הרשות בפורומים
חיצוניים – וועדה מרחבית ,וועדה מחוזית וועדות תכנון שונות.
 כל תפקיד שיוטל על ידי מהנדס הרשות.

תנאי סף:
השכלה:
בעל תואר אקדמי באדריכלות שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,
או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח –
1958
ניסיון:
ניסיון מקצועי של  6שנים לפחות ,בתחום התכנון והבנייה ו/או תכנון ערים .
ניסיון בניהול וארגון צוות עובדים מקצועיים ואחרים - .יתרון .
ניסיון מוכח ברשויות מקומיות – יתרון .
דרישות מיוחדות:
בעל שליטה בחוק תכנון ובניה התשכ"ח –  1965על תקנותיו
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ו.GIS-
תודעת שירות גבוהה ויכולת לעבוד עם ציבור.
עמידה ביעדים ובלוחות זמנים.
עבודה בשעות לא שגרתיות.
יכולת עמידה והצגה בפני קהל מקצועי ,ועדות ציבוריות וגורמי ממשל.
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כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית יוזמה ומעוף ,יכולת עבודה בתנאי לחץ ,יחסי אנוש טובים,
נשיאה באחריות ,כושר ניהול ומו"מ ,יכולת ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים
חיצוניים .קפדנות בביצוע ,הבנה ותפיסה ,יכולת קבלת החלטות ,יכולת ארגון ותכנון,
יכולת תיאום ופיקוח ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ.
מעמד :אדריכל
כפיפות :מהנדס הרשות
היקף משרה 100% :משרה מלאה
דרוג :מהנדסים.
דרגה 37+ :בהתאם לשנות ניסיון.
תקופת ניסיון :חצי שנה.
מועמדות יש להגיש בכפוף להנחיות שלהלן.
 קורות חיים.
 תעודות.
 המלצות.
 טופס הגשת מועמדות הניתן להורדה באתר המועצה :

www.kfar-shemaryahu.muni.il
הערות כלליות :
בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים ,לא תובאנה לדיון.
מועמדים שלא יעמדו בדרישות הסף לא יזומנו לוועדת בחינה.
הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים
חיצוניים.

את הטפסים עם כל החומר הרלוונטי יש לשלוח למועצה ,רח' קרן היסוד 18
כפר שמריהו " ,46910עבור אדריכל הרשות – מכרז  ,"101/2016לא יאוחר
מתאריך .22/05/2016
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
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