מכרז למשרת רכז  GISומידע הנדסי בוועדה המקומית לתכנון ובניה
במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב
בהתאם לסעיף  41לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,תשל"ז 1976-המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב,
מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן:
תואר המשרה :רכז  GISומידע הנדסי היקף משרה .100% :דירוג/שכר :שכר בדירוג /דרגה בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד של
המועצה מקום העבודה :מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב .כפיפות :מהנדס המועצה.
תיאור התפקיד :אחריות על ניהול  ,קידום ,הטמעה והפעלה של מערכת  GISועל עדכונה ותחזוקתה באגף ההנדסה ברשות מקומית.
תחומי אחריות:
 .1פיתוח מערכת  GISככלי מרכזי לניהול ידע ברשות המקומית.
 .2פיתוח כלים יעודיים למשתמשים השונים במערכת.
 .3הזנת הנתונים למערכת ה GIS -של הרשות או הוועדה המקומית.
 .4שאיבת מידע ממערכת ה GIS -ועריכתו לצרכי המבקש.
 .5עידוד השימוש במערכת ה GIS -בקרב עובדי הוועדה המקומית.
 .6אחריות על מתן מידע עדכני  /מידע תכנוני בהתאם לנדרש.
 .7אחריות על מעקב והזנת ארכיון המועצה.
תנאים מקדימים למינוי:
 .1השכלה – בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ ,באחד או יותר מהתחומים הבאים :הנדסה ,אדריכלות או גיאוגרפיה .או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם
לסעיף  33לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,תשע"ג  2012באותם תחומים.
 .2ניסיון מקצועי  -עבור בעל תואר אקדמי – אין צורך בניסיון קודם .עבור הנדסאי רשום בתחומים לעיל  -שנת ניסיון בעבודה
במערכת  . GISעבור טכנאי מוסמך בתחומים לעיל – שנתיים ניסיון בעבודה במערכת . GIS
 .3יישומי מחשב :היכרות ושליטה בתוכנות ARCVIEW , GIS :גרסה  10ומעלה.AGOL , OFFICE ,
 .4שפות :שליטה בשפה העברית ברמת שפת אם ,שליטה טובה מאוד בשפה האנגלית ברמת קריאת חומר טכני.
 .5ניסיון מקצועי בתחום הנדסה ,אדריכלות או גאוגרפיה :לבעלי תואר אקדמי  -שנתיים ,לבעלי תעודת הנדסאי רשום – ארבע שנים,
לבעלי תעודת טכנאי רשום – חמש שנים – יתרון.
 .6התמחות במערכות מידע גיאוגרפיות – יתרון.
 .7שליטה בתוכנות שרטוט כגון אוטוקד – יתרון.
 .8שליטה בסביבת המשרד הממוחשב וביישומי רשת – יתרון.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 .1מתן שירות מצויין ללקוחות המערכת בתוך הארגון ומחוץ לארגון.
 .2יחסי אנוש מצויינים ויכולת עבודה בצוות.
 .3ממשק עם גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה.
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העמידה בתנאי הסף תיבחן בהתאם לאסמכתאות בלבד.
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
מועמד בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם.
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