
 

 

 יחידת ההנדסהבמפקח תכנון ובניה מכרז למשרת 
 במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

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

 חובב,  מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן: נאותתעשייתית 
 שכר בדירוג / דרגה בהתאם להסכם הקיבוצי :דירוג/שכר .100% שרה:היקף מ מפקח תכנון ובניה תואר המשרה:
 מהנדס המועצה.מנהל הפיקוח ו: כפיפות מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב. :מקום העבודה

, למדידות  תוכניות, לתכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבניההפיקוח על הבניה ושימושי הקרקע במרחב  כללי:

 .ולצילומים

 קיד:תיאור התפ

 מקצועית , כולל סיורים יזומים בשטח ומתן חוות דעת פיקוח על הבניה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון .1
 סמך הביקורים.  לע

 ., ביצוע סקרי בניה ושימושיםמהשטח למוסד התכנון איסוף מידע  .2
 הגביה.לקת מחלעדכון ם והעברתהיתרי הבניה השטחים בהתאם לפיקוח על מדידות ביצוע מדידות ו .3
 חקירת עבירות תכנון ובניה עד גיבושו הסופי של תיק החקירה ומתן עדות בבית משפט. .4
 מתן שירות בהיבטים של תכנון ובנייה. .5
 עבודה שוטפת הנדרשת ביחידת ההנדסה. .6

 :תנאים מקדימים למינוי

מי בתחוטכנאי רשום  אוהנדסאי  אובעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  .1
 הבניין או אדריכלות.

 עברית ברמה טובה .2
 (.OFFICEהיכרות עם תוכנות מחשב ) .3
 רישיון נהיגה בתוקף. .4

 .העדר רישום פלילי .5
לא יאוחר משנה וחצי )מפקח בכיר( המפקח יחוייב לסיים בהצלחה קורס להכשרה למפקחים על הבניה  .6

 מתחילת המינוי )קורס מחייב גם למי שסיים את הקורס בעבר(.

 .יתרון -ת תוכניות הנדסיות ידע בקריא .7
 . יתרון-ניסיון מקצועי בתחום התכנון והבנייה   .8
 .יתרון -בעל/ת תקשורת בין אישית ברמה גבוהה וכושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ  .9

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 .בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה .1
 .יותעבודה בשעות לא שגרת .2
 .ובותדת שטח ונסיעות מרעבו .3
 .יכולת עמידה בלחצים .4
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 ראש המועצה           

 

M:\HR\ מכרז למשרת מפקח תכנון ובניה.\2020כח אדםdoc 

mailto:mihrazimHR@neho.org.il

