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  רכז תיאום ובקרת תוכניות ליחידת ההנדסהמכרז למשרת 
 במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

 
     המועצה המקומית 1976-לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז 41בהתאם לסעיף 

 התעשייתית נאות חובב,  מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן:
שכר בדירוג / דרגה בהתאם להסכם  :דירוג/שכר .100% היקף משרה:בקרת תוכניות רכז תאום ו תואר המשרה:

 : מהנדס המועצה.כפיפות מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב. :מקום העבודה הקיבוצי
 

 כללי:
בקרה ותאום תוכניות בניה מקומיות בהתאם לחוק תכנון ובניה, ריכוז העבודה המנהלית וסיוע למהנדס הרשות 

 ובקרה על התקדמות תכניות עבודה ופרוייקטים שונים.לתיאום 
 

 תיאור התפקיד:
 

בדיקה וטיפול בתוכניות מתאר מקומיות או תוכניות מפורטות שהוגשו לוועדה המקומית בהתאם לחוק התכנון  .1
 והבניה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הוועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הוועדה.

תוכניות בניה מול  תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות כולל סיורים יזומים בשטח ומתן חוות פיקוח ובקרה של  .2
 דעת  מקצועית על  סמך הביקורים.

 מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים, בדיקת שלמות ואיכות התכניות לרבות כל  המסמכים הנדרשים לכך. .3
בכל הקשור לתכנון ובניה, גיבוש וקידום  סיוע למהנדס הרשות בכתיבת חוות דעת מקצועית ומתן המלצות  .4

 תוכניות הוועדה.
 ליווי ותיאום פעולות הרשות בפרוייקטים של הקמות מפעלים חדשים בתחום המועצה. .5

 לצורך תיאום ובקרה בתהליך הפרוייקט.קיום קשרים עם גורמים חיצוניים  .6
 העברת ממצאים למנהל היחידה על התקדמות תהליך הפרוייקט/הקמה של מפעלים.דיווח ו .7
 ייצוג מקצועי של המועצה בתחומי האחריות הנדרשים. .8
 עבודה שוטפת הנדרשת ביחידת ההנדסה. .9

 
 תנאים מקדימים לתפקיד:

 
 בוגר תואר/מהנדס/הנדסאי/ בתחום הבניין או אדריכלות או תכנון ערים. - השכלה .1
שנה לפחות של ניסיון בתחומי ריכוז פרוייקטים , מעקב ובקרה אחר תהליכי עבודה וביצועם  -  עיניסיון מקצו .2

 כולל הטמעת נהלי עבודה. 
 יתרון. –בוגר קורס בודק תוכניות  .3
 יתרון. –ניסיון בעריכת תוכניות בניין ועיר )תב"ע(  .4
 עברית ברמה טובה.  .5

 .-OFFICEהיכרות וידע ברמה טובה בתוכנות תיב"מ ו .6

 ניידות ורישיון נהיגה בתוקף. .7
 

 המועמד שיתקבל לתפקיד, יצטרך לעבור תהליך של סיווג בטחוני 

 
 טופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט

 hovav.org.il-www.neot   את מסמכי ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת@neho.org.ilHRzimmihra  

 .6543118-08טלפון:  12:00בשעה  29.08.2019ולא יאוחר מיום 
 .מיועדת לגברים ונשים כאחדהמשרה * 

 בברכה,              
 גדי אלפסי           

 מועצהה ראש         
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