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מכרז פומבי 02/2017

שם המשרה :מידען תכנוני
היקף משרה  :מלאה
דרוג -מחר/הנדסאים – 38-42
כפיפות – מהנדס הוועדה המרחבית
תיאור התפקיד
 מתן מידע עדכני לצורך הגשת היתר עבור כתובת מסוימת ,לרבות מידע תכנונילכל דורש.
 איסוף ושליפה של החומר התכנוני המתאים ,תוך זיהוי תכניות המתאר ותכניותבניין עיר הרלוונטיות לצורך הכנת בקשה להיתר(תיק בניין) ,חילוץ הוראות,
הגבלת וכיוצ"ב
 העברת בקשות מידע לגורמי חוץ ,כגון  :חח"י  ,רשות הכבאות ,פיקוד העורף,רשות התעופה האזרחית ורשות העתיקות.
 קבלת מידע מכל הגורמים הרלוונטיים ועיבודו תוך בירור ויישוב אי – התאמות מתן מענה לשאילות ואחזור מידע תכנוני מתוך מערכות ומאגרי המידע התכנונישל הרשות לגורמי הרשות ,לגורמים מחוץ לרשות ולציור ,בכפוף להנחיות
הממונה.
 הפקה והצגה של חומר במידה דיגיטלית או בפורמט קשיח ,בכפוף להנחיותהממונה.
כישורים נדרשים למילוי התפקיד
השכלה – בעל תואר אקדמאי מתחום האדריכלות  ,הנדסת בניין ,גיאוגרפיה או תכנון
ערים ממוסד המוכר עי' המועצה להשכלה גבוהה ,או ע"י המחלקה לשקילת תארים
מחו"ל במשרד החינוך.
או – הנדסאי בניין או אדריכלות.
קורסים והכשרות מקצועיות – עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים על ידי משרד הפנים,
ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או מידענים תכנוניים.
ניסיון מקצועי – עבור בעלי תואר אקדמאי בגאוגרפיה או בתכנון ערים ,נדרש ניסיון של
שנתיים בעבודה במוסד תכנון בתחום בדיקת בקשות להיתרי בניה ,או לפחות שנתיים
ניסיון בבנייה בפועל כבנאי או כמפקח בניה באתר בניה.
* כושר עבודה בצוות ונשיאה באחריות.
* ידע וניסיון בסביבה ממוחשבת ,בתוכנת  ,OFFICEאוטוקאד ו.G.I.S -
ומערכות מקצועיות.

* שליטה בשפה העברית על בוריה
* כושר הבעה בכתב ובעל פה
* יתרון לדוברי השפה הערבית
הערה :המשרה מיועדת לנשים וגברים
 מותנה באישור תקציבי ,ככל שתקצוב המשרה יוקטן או יבוטל ,כי אז תוקטן או
תבוטל המשרה בהתאם
מועמדים מתאימים בלבד יפנו בצרוף המסמכים הבאים :טופס הגשת מועמדות ,קו"ח
ותעודות השכלה רלוונטיות למייל  Bassam@abubasma.org.ilעד לתאריך10/08/2017 :
שעה ( .14:00מסמכים אלו הינם תנאי הכרחי להשתתפות במכרז).
*מועמדים שלא יגישו את כל המסכמים הרלוונטיים הדרושים כפי שפורט להלן ,לא
יבואו כלל לדיון בוועדה.
*בקשות שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל לא ייבחנו.
טופס הגשת מועמדות ניתן להוריד מאתר המועצה www.abubasma.org.il
טל' – .073/2744400

