
 

 

 וועדה המקומית לתכנון ובניה ב GISאחראי ותכנוני מידען מכרז למשרת 
   במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

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

 פנויה כדלקמן: התעשייתית נאות חובב,  מכריזה בזה על משרה 
ו   תואר המשרה: דרגה בהתאם להסכם   / בדירוג שכר  דירוג/שכר:  .  100%  היקף משרה:  GISאחראי  מידען תכנוני 

 מהנדס המועצה. : כפיפותחובב.  נאותמועצה מקומית תעשייתית  מקום העבודה:  הקיבוצי המיוחד של המועצה
הפעלת מערכת  ,  בקשות להיתרי בניה לרבות מידע תכנונימסירת מידע עדכני לצורך הגשת  על  יות  אחר:  תיאור התפקיד

 . ותחזוקתה ביחידת ההנדסה ברשות מקומית  GISה
 תחומי אחריות: 

 .אחריות על כלל נושאי המידע התכנוני במסגרת הליכי הרישוי ועבודת הוועדה המקומית .1

 .של הרשות המקומית GIS -הזנת הנתונים למערכת ה .2

 .ועריכתו לצרכי המבקש  GIS -שאיבת מידע ממערכת ה .3

 המקומית. בקרב עובדי הוועדה GIS -עידוד השימוש במערכת ה .4
 הפקת מפות, תשריטים ומצגות בתחום המידע הגיאוגרפי.  .5
 עדכון שכבות בשימוש שוטף בהנחיית מנהל יחידת הפיקוח.  .6
 אחריות על נושא מדידות ותוצרי מדידה באגף ההנדסה. .7

 דימים למינוי: תנאים מק

שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה   תואר אקדמיבעל  –השכלה  .1

   .להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או גיאוגרפיה
באותם   2012  לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג  33רשום בהתאם לסעיף    הנדסאי או טכנאיאו  

  .תחומים
לפי חוק המהנדסים  -הנדסאי   והאדריכלים  או רישום    1958- והאדריכלים, תשי"ח  רישום בפנקס המהנדסים 

 בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם התחומים.

 .קורס מידענים תוך שנה וחצי מיום מינויו –המידען יחויב לסיים בהצלחה    -קורסים והכשרות מקצועיות  .2

בתחומים לעיל שנת    הנדסאי רשוםעבור   .אין צורך בניסיון קודם  –  תואר אקדמיעבור בעל    -ניסיון מקצועי   .3

 .  GIS שנתיים ניסיון בעבודה במערכת –מוסמך בתחומים לעיל  טכנאיעבור  GIS ניסיון בעבודה במערכת
 ד תכנוןעדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום מידע ו/או בדיקת בקשות להיתרי בנייה במוס

 .OFFICE  ,AGOL, ומעלה 10גרסה  GIS  ,ARCVIEWהיכרות ושליטה בתוכנות:  .4

 עברית ברמה גבוהה.  .5

 יתרון - אוטוקדשליטה בתוכנות  .6
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

 מתן שירות לגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות .1

 ממשק עם גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה.  .2

 

 הסף תיבחן בהתאם לאסמכתאות בלבד. העמידה בתנאי  ✓

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. ✓

 מועמד בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. ✓

 תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם.  ✓
 

את מסמכי www.neot-hovav.org.il      טופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט
טלפון:    12:00בשעה  24/10/21ולא יאוחר מיום    mihrazimHR@neho.org.il  ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת  

6543118-08 .  
 

 בברכה              
 

 גדי אלפסי           
 ראש המועצה          
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