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מועצה מקומית ריינה

מכרז פנימי/חיצוני מס' כ"א-ה01-2021-
לתפקיד מהנדס/ת הרשות המקומית (סטטוטורי)
תיאור התפקיד:
הסמכות המקצועית ברשות לנושאי תכנון ובניה ,יעוץ לראש הרשות ולמועצתה בענייני תכנון ובניה ,בדיקה
של תכניות המוגשות למוסדות תכנון והעוסקות בשטחי הרשות ,ניהול מערך הפיקוח והאכיפה של דיני
מקרקעין (התכנון והבניה) במרחב התכנון המקומי ,הכל בכפוף להוראות הדין הקיים.
כפיפות :ראש הרשות /מנכ"ל הרשות.
תחומי אחריות:
 .1הסמכות המקצועית העליונה ברשות בכל הקשור לתכנון הפיזי ברשות ,לרבות ייזום תכנון בתחומי
הרשות ובדיקת תכניות המוגשות למוסדות התכנון על ידי אחרים .ייצוג הרשות בפני מוסדות תכנון
מקומיים ,מחוזיים וארציים.
 .2אחריות על יישום מדיניות התכנון המחוזית והארצית בתחומי הרשות.
 .3יזום ופיתוח מקורות הכנסה נוספים למועצה – שותף בתהליך גיוס משאבים ממקורות ממשלתיים
לטובת פיתוח האזור כולל עזרה בהכנת תיקי השקעות ופיתוח.
 .4אחריות על תכנון ויציאה לביצוע של מבני ציבור ,גני ילדים ,בתי ספר ,ומיזמים תשתיתיים בתחומי
היישוב.
 .5ניהול מחלקת ההנדסה – ניהול מקצועי של עובדי המחלקה ברשות והנחייתם המקצועית בביצוע
פעולותיהם ,לרבות תכניות עבודה.
 .6ניהול צוותי המתכננים ,היועצים והמפקחים הנשכרים ע"י המועצה.
 .7ריכוז עבודת הרשות מול הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.
 .8יוזמות לתכנון מפורט על פי צרכיהם המשתנים של הציבור והרשות.
תנאי סף:
השכלה:
•
•
•
ניסיון:

מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח – .1958
רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח[ 1958-סעיף 4
( ])1לחוק הרשויות המקומיות(מהנדס רשות מקומית)].
השתלמויות בחוקי התכנון והבנייה ,במינהל ציבורי ,בשלטון מקומי – יתרון.

• ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד מהתחומים הבאים :פיקוח
ורישוי; בנייה ציבורית; עבודות תשתית ציבוריות; עבודות המבוצעות על ידי רשות מקומית או
מטעמה.
• ניסיון כמהנדס רשות מקומית – יתרון.
ניסיון ניהולי:
• בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
דרישות ייחודיות לתפקיד:
•
•
•
•
•
•
•

יכולת ייצוג הרשות בפני קהל ,ועדות ציבוריות וגורמי ממשל
כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה
אמינות ומהימנות אישית גבוה
יכולת ניהול מו"מ ועמידה בלחצים
יחסי אנוש ויכולת עבודה בצוות
ידע בהפעלת תוכנת אופיס ,אקסל וידע ב  GISובמערכות תומכות בתחום התכנון והבניה
ידיעת חוק התכנון והבניה תיקוניו ותקנותיו.
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רישום פלילי:

• היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון [סעיף  )4( 4לחוק הרשויות המקומיות
(מהנדס רשות מקומית)].
מועמדים עם מוגבלות:
מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
גיוון תעסוקתי:
תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי
הרשות המקומית ,אם המועמד הוא בעל כישורים דומים של מועמדים אחרים.
פירוט הליכי המיון למשרה:
 .1בדיקת עמידה בתנאי הסף.
 .2מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו למבחן במכון מיון (ציון הסף לזימון לועדת המכרזים
לעובדים ייקבע מראש).
 .3המועמדים שקיבלו את ציון הסף ומעלה יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.
מסמכים שיש לצרף לבקשה:
•

קורות חיים

•

תעודות ואסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף כנדרש

•

אישורי העסקה מתאימים ממעסיקים קודמים/נוכחיים

•

המלצות

•

צילום תעודת זהות

•

שאלון אישי למועמד בקישור שלהלן ולצרפו לבקשה:

http://reine.muni.il/he/CmsPage/Services?categoryId=2
מועד פרסום המכרז :יום 02/11/2021
את ההצעות יש להגיש באמצעות המייל למנכ"ל המועצה אבראהים חביב לכתובת:
 ,ibrahim@reine.muni.ilוזאת עד ליום  18/11/2021בשעה . 12:00
בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל ,לא תטופלנה ולא
תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

בברכה,
ג'מיל בסול
ראש מוע"מ ריינה
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