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ז "תשעתשרי ד "כ


טוביה באר האזורית למועצה 


 100/2016חיצוני 1פנימימברז 

ה 1דרוש


הארבה -תכנוני מידען לתפקיד מברז 


 1977ז  11תשללעבודה) עובדים קבלת (נוהל המקומיות המועצות צו 

 :התפקידתואר אביגדור 


 .הדורשלכל תכנוני מידע לרבות  ,מסוימתכתובת עבור היתר הגשת לצורך עדכני מידע מתן 
אורות 

 :התפקידתיאור אחוה 
 .מידעואחזור תמיכה  ,תכנונייםנתונים שליפת 

אמונים 
 :התפקידעיקרי 

עיר בנייר ותכניות המתאר תכניות זיהוי תוך המתאים, התכנוני החומר של ושליפה איסוף  •טוביה באר 
.ב"וכיוצהגבלות הוראות, חילוץ בניין), (תיק להיתר בקשה הכנת לצורן הרלוונטיות 

עזרא בית 

• 

• 
• 

 ,העורףפיקוד  ,הכבאותרשות  ,לישראלחשמל חברת  :כגון  ,חוץלגורמי מידע בקשות העברת 
 .העתיקותורשות האזרחית התעופה רשות בצוון 

גבעתי 

חצב 


 .התאמותאי- ויישוב בירור תוך ועיבוד הרלוונטיים הגורמים מכל המידע קבלת 
 ,הרשותשל התכנוני המידע ומאגרי מערכות מתון תכנוני מידע ואחזור לשאילתות מענה מתן 

הממונה. להנחיות בכפוף ולציבור, לרשות מחוץ לגורמים  ,הרשותלגורמי 
p הממונהלהנחיות בכפוף  ,קשיחבפורמט או דיגיטלית במדיה חומר של והצגה הפקה  •חצור יבוץ. 


 :סף תנאי •נון 


 :מקצועיותודרישות השכלה 

המועצה י "עהמוכר ממוסד ערים תכנון או גיאוגרפיה  ,בניירהנדסת  Iאדריכלות אקדמי תואר בעל אחים כפר 


.החינוך במשרד ל  11מחותארים לשקילת המחלקה י "עהמוכר או  ,גבוההלהשכלה  ורבורג כפר 
 .אדריכלות או בנייר הנדסאי או 

מידענים ו;או המקומיות בוועדות לעובדים ומיועדים  ,הפניםמשרד ידי על המוכרים לבוגרים עדיפות כבות 
 .תכנוניים

מרים מחבה 
 :מקצועיניסיון 

במוסד בעבודה שנתיים לפחות של ניסיון נדרש  ,עריםבתכנון או בגיאוגרפיה אקדמי תואר בעלי עבור מבטח נווה 
כמפקח או כבנאי בפועל בבנייה ניסיון שנתיים לפחות או  ,בניהלהיתר בקשות בדיקת בתחום תכנון 

בנים ניר 
 .בניהבאתר בניה 

 :נוספותדרישות עזר 
 .גבוההברמה עברית  :שפות  •

ם pעזרי
 .OFFICEו- GISתובנות עם היכרות  ,מחשביישומי  •

 .לרשותומחוץ בתוך רבים לגורמים שירות מתן  :בתפקידהייחודיים העשייה מאפייני ערוגות 

עוזיהו שדה 
 .משרה 100%:משרההיקף 

שתולים 
 .הרשותלמהנדס וניהולית מקצועית כפיפות  :כפיפות

תימורים 

אדריכלמהנדס  41+-37דרגות מתח טכנאים /הנדסאיםדירוג  ,משרה 100%:העסקהתנאי יחיאל תלמי  I 1 

 .41+-38דרגות מתח ארכיטקטורה או מבנים בהנדסת 
טוביה באר א.ת. 

 :הערות 
קרבת על בכתב הצהרה  ,המלצות ,תעודות ,חייםקורות ישלחו  ,הסףבתנאי העומדים מועמדים  •כנות א.ת. 

כאלה)שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד של משפחה  הלום עד א.ת. 
 ,www.beer-tuvia.org.il,המועצהמאתר להוריד ניתן אותו למועמד ושאלון 

 .08•8509736לפקס ראם  pפארת.  .א

• 

• 

• 


 .ולהיפךנקבה ללשון גם הכוונה  ,זכרבלשון נאמר בו מקום בכל 

 .8S09733141S·08בטלפון לקבל ניתן נוספים פרטים 
משפחה קרבת על בכתב הצהרה צירוף לרבות רלוונטיים /אישורים תעדוות ללא שתוגש בקשה 

• 

 .תידוןלא כאלה), שקיימים (בבל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד של 

A1- .AA. A{p 

 8310902ד ו ק


 .,לתאריועד מועמדות להגיש ניתר 
רב, בכבדו 

שור דרור 

המועצה ראש 

 08-8583677www.beer-tuvia.org.itפקס  08-8509800טלפון 
י מ 1012ת.ר י מלאכת יקריודאר טוביה באר התעשיה אזור ני;ר רחוב 
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