
  
 

 

 

 

 38/22מכרז פומבי 

 לוועדה המקומית לתכנון ובנייה במועצה האזורית מרום הגליל 

 בודק בקשות להיתר בניהדרוש/ה 

 

 .: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייההיחידה

 : בודק בקשות להיתרי בנייה.תואר המשרה

 41-37: דרוג הנדסאים דרגה המשרה ודירוגה דרגת

 100%: היקף העסקה

 : פומבי.סוג מכרז

 :תיאור תפקיד

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה בוועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה 

 ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הוועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הוועדה.

 :עיקרי התפקיד

 בקרה על היתרי בנייה.א. 

 ב. קבלת קהל ומענה לפניות.

 ג. במידת הצורך מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים.

 :תנאי סף

 השכלה ודרישות מקצועיות

להשכלה גבוהה, או  מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות ממוסד המוכר ע"י המועצה

 או הנדסאי אדריכלות או בניין.במשרד החינוך.  המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל

 :דרישות ניסיון

 לא נדרש. -א. ניסיון ניהולי

 ב. עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום.

 

 

 



  
 

 

 

 :דרישות נוספות

 שפות עברית ברמה גבוהה.

 : במכרז זה תינתן עדיפות לבוגרי קורס לבודקי בקשות להיתר בנייה.עדיפות

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

שליטה בחוק התו"ב והתקנות, היכרות עם תהליכי הבנייה ומרכיבי הבניין. שירותית ועבודה 

 מול קהל.

 : כפיפות מקצועית וניהולית

 למהנדס הוועדה ומנהלת הוועדה המקומית.

 .20/06/2022 מועד פרסום המכרז:
 

רוף את ההצעות יחד עם מילוי שאלון אישי ) המופיע באתר המועצה תחת דרושים( ,ובצי
צילומי תעודות והמלצות, מסמך קו"ח מפורט, אסמכתאות על העסקה קודמת יש לשלוח 

 .14:00עד השעה  10/07/2022 לא יאוחר מיום info@mrg.org.il במייל 

 ללא מועמדות הגשת .הסף בתנאי עמידה להוכחת אישור מהווים אינם חיים קורות
 מיוחדים רישיונות ,בעבודה ניסיון על המעידות רלוונטיות ואסמכתאות השכלה תעודות

 לא ,במכרז שמפורט כפי הסף בתנאי עמידה להוכחת אחרת רלוונטית כל אסמכתא או
 .תפסל והיא תידון

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה 
 לעבודה. 

למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש עדיפות תינתן 
 .בקרב עובדי הרשות, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

המשרה אודות נשוא המכרז הינה משרה בדרגה גבוהה, אשר על פי הוראות הדין יש לערוך 
לפיכך המועמדים המתאימים במכרז זה יתבקשו . )ב(9בגינה מבחן ממיין ע"פ הוראות תקנה 

 לעבור מבחני מיון לתפקיד במכון מיון חיצוני.  
 

הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות 
 .דעתו של הממונה הישיר

 המועצה אינה מתחייבת לזמן את כלל המעומדים לוועדת הבחינה
 

 זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. המכרז נכתב בלשון

 על החתום

 עמית סופר 

 ראש המועצה
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