
 

 

במועצה המקומית    בוועדה המקומית לתכנון ובניהומערכות מידע הנדסיות  GIS אחראימכרז למשרת  
 נאות חובב 

 
שכר בדירוג/ דרגה בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד  דירוג/שכר: . 100% היקף משרה: GIS  אחראי תואר המשרה:

 הקצאות קרקע. נכסים ומנהל : כפיפותמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.  מקום העבודה: של המועצה
 

 . מועצהב באגף ההנדסהותחזוקתה   GISאחריות על הפעלת מערכת התיאור התפקיד: 
 

 תחומי אחריות: 
 של הרשות המקומית. GIS -הזנת הנתונים למערכת ה .1

לה,   ✓ ומחוצה  הרשות/הוועדה  בתוך  שונים,  ממקורות  מידע  והטמעתו איסוף  האחראי,  לדרישות  בהתאם 
 .במערכת

 .בהתאם לצורך GIS בניית ממשקי ✓
אורתופוטו, בנט"ל, פרישת   ,רכישה, הזנה, בקרה ועדכון מתמשך של שכבות מידע, לרבות מיפוי פוטוגרמטרי ✓

 .תשתיות, ייעודי הקרקע, וכל שכבת מידע נוספת שתידרש ע"י הממונה
 ועריכתו לצרכי המבקש. GIS -שאיבת מידע ממערכת ה .2

 מתן שירות לעובדי הרשות/הוועדה המקומית בכל הקשור לשאיבת מידע מהמערכת.  ✓
 השתתפות בישיבות ועדה על מנת לתת מידע בזמן אמת, על פי דרישה.  ✓
 .הפקת חוות דעת על פי דרישת הממונה ✓

 מקומית.בקרב עובדי הוועדה ה GIS -עידוד השימוש במערכת ה .3
 תמיכה והדרכה של עובדי יחידת ההנדסה/הוועדה לגבי שאיבת מידע מהמערכת.  ✓
 השתתפות בפורומים מקצועיים לצורך ריענון והתחדשות של המערכת והמידע האגור בה.  ✓
 .עידוד שיתופי פעולה עם גורמים נוספים, מחוץ ליחידת ההנדסה/הוועדה המקומית ✓

 ומצגות בתחום המידע הגיאוגרפי.  הפקת מפות, תשריטים .4
 אגף ההנדסה.מועצה ובאחריות על נושא מדידות ותוצרי מדידה ב .5
 כלל אגפי המועצה. בשימוש שאחריות על תחזוקה ותפעול מערכת המידע  .6
 

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

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

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

 בפנקס ההנדסאים או האדריכלים באותם התחומים.
בניסיון קודם  –  תואר אקדמיעבור בעל    -ניסיון מקצועי   .2 בתחומים לעיל שנת   הנדסאי רשוםעבור   .אין צורך 

   . GIS שנתיים ניסיון בעבודה במערכת –מוסמך בתחומים לעיל  טכנאיעבור  GIS ניסיון בעבודה במערכת
 .OFFICE  ,AGOLומעלה,  10גרסה  GIS  ,ARCVIEWהיכרות ושליטה בתוכנות:  .3
 ברמה גבוהה.  ואנגליתעברית  .4
 יתרון -במוסד תכנון  עבודהו/או  הנדסיות מידעמערכות בעלי ניסיון קודם בתחום  .5
 יתרון  - / תיב"מ שליטה בתוכנות אוטוקד .6
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 
 מתן שירות לגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות .1
 ממשק עם גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה.  .2

 
 העמידה בתנאי הסף תיבחן בהתאם לאסמכתאות בלבד.  ✓
 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. ✓
 זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.מועמד בעל מוגבלות  ✓
 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    06/02/23ולא יאוחר מיום    mihrazimHR@neho.org.il   ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת  
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