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טוביה באר האזורית למועצה 
 7512016חיצוני 1פנימימכרז 

ה 1דרוש

הארכה ולבנייה- לתכנון המקומית לוועדה תפעול ת1מנהל
 1977ז  11תשללעבודה) עובדים קבלת (נוהל המקומיות המועצות צו 

 :התפקידתואר 
 .ולבנייהלתכנון המקומית לוועדה תפעול מנה/לת 

 :התפקידתיאור 
 .ולבנייהלתכנון המקומית הוועדה של התקינה המנהלית פעילותה הסדרת 

התפקיד עיקרי 

 .הוועדהישיבות של אדמיניסטרטיבי ארגון 	 •

 .הוועדהשל התקינה פעילותה על ובקרה פיקוח  ,ניהול	 •

 :סף תנאי 

מקצועיות ודרישות השכלה 

מהמחלקה הכרה שקיבל או  ,גבוההלהשכלה המועצה י "עהמוכר ממוסד  ,אקדמיתואר בעל 	 •
 .לארץבחוץ אקדמיים תארים להערכת 

לתכנון מקומית ועדה של ההנדסה ביחידת לפחות שנים  4שלמקצועי ניסיון אקדמי- תואר בעל  •
 .כלשהיובניה 

מקומית ועדה של ההנדסה ביחידת לפחות שנים  8שלמקצועי ניסיון -לימוד שנות  12בעל 	 •
 .כלשהיולבניה לתכנון 

 .תכנון במוסד בדיקתן או ע "תבעיר בנייר תוכניות בעריכת ניסיון לבעלי עדיפות 	 •

נוספות דרישות 

 .גבוההברמה עברית  :שפות	 •

 .officeתוכנת עם היכרות  ,מחשביישומי 	 •

 :בתפקידהייחודיים העשייה מאפייני 
 .וסדרמידע ארגון 	 •
 .יסודיות	 •

 38דרגות מתח מהנדס/אדריכל  ,משרה 100%:העסקהתנאי 
- 41טכנאי  37+( 

 .הוועדהלמהנדס  :כפיפות 
 :הערות 

הנדסאי  ,)+-711(מנהלי  ,42+-

אביגדור 

אורות 

אחוה 

אמונים 

טוביה באר 

עזרא בית 

בצוון 

גבעתי 

חצב 

חצור קיבוץ 

יגון 

אחים כפר 

ורבורג כפר 

כבות 

מרים מחבה 

מבטח בווה 

בנים ניר 

עזר 

עזריקם 

ערוגות 

עוזיהו שדה 

שתולים 

תימורים 

יחיאל תלמי 

טוביה באר א.ת. 

כבות א.ת. 

הלום עד א.ת. 

ראם פארק א.ת. 

קרבת על בכתב הצהרה  ,המלצות ,תעודות ,חייםקורות ישלחו  ,הסףבתנאי העומדים מועמדים 	 •
כאלה) שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד של משפחה 

 ,beer-tuvia.org.ilwww.,המועצהמאתר להוריד ניתן אותו למועמד ושאלון 
 .08-8509736לפקס 

 .ולהיפךנקבה ללשון גם הכוונה זכר, בלשון נאמר בו מקום בכל 	 •

 .08-85097331~15בטלפון לקבל ניתן נוספים פרטים 	 •
משפחה קרבת על בכתב הצהרה צירוף לרבות רלוונטיים /אישורים תעדוות ללא שתוגש בקשה 	 •

 .תידוןלא באלה) שקיימים (כבל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד של 
 .AM . +.,1.ש 'לתאריועד מועמדות להגיש ניתן 	 •

רב בכבדו 

שור דרור 


 08-8583677www.beer-tuvia.org.iiפקס  08-8509800טלפון 
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