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למשרת רכז8ת תחום תכנון
במינהלת להתחדשות עירונית
עיריית נתניה
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן ולהפך .זאת בהתאם להוראות סעיף 8
לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – .1988
א .תיאור התפקיד:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

איש הקשר מול התושבים ומול גורמי העירייה הנוספים כגון הנדסה ורווחה .
קבלת קהל ומתן מידע בנושאי תכנון ופעילות המנהלת.
ניהול פניות חדשות ,סינון ראשוני של הפניות וביצוע בדיקת התכנות ראשונית לפרויקט
ניהול התקשרות מול התושבים והיזמים לארור כל חיי הפרויקט .
ארגון והפקת כנסי דיירים ופורומים.
ריכוז והכנת הקורסים לתושבים בנושא התחדשות עירונית.

ב .דרישות התפקיד:
 .1השכלה – אדריכל ו/או הנדסאי אדריכלות ו/או מתכנן ערים .
 .2ניסיון של שנתיים בתחום תכנון ובינוי ,יתרון לבעלי ניסיון בתהליכי התחדשות עירונית.
 .3ידע וניסיון בהליכים סטטוטוריים  ,היכרות עם חוק תכנון ובניה.
 .4גמישות בשעות העבודה במקרים של כנסי תושבים ,פגישות עם תושבים וכו'.
 .5יתרון לניסיון עבודה מול גופי תכנון .ניסיון בתחום קשרי לקוחות.
 .6עדיפות לבעלי ניסיון כמתכננים  ,במוסד ציבורי או ברשות המקומית
 .7עדיפות לבעלי ידע בתחום התכנון ובפרט התחדשות עירונית
 .8עדיפות במכרז תינתן למועמדים/ות יוצאי העדה האתיופית.
ג .כישורים אישיים :


יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות .אמינות ומהימנות אישית ,ייצוגיות ,אדיבות ושירותיות ברמה גבוהה.
יכולת הובלה של תהליכים והנעת אנשים .יכולת קבלת החלטות  ,ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות תוך
עמידה בלוחות זמנים.

כפיפות :מנהלת המינהלת להתחדשות עירונית
דרגה 8-10 :בדירוגים השונים לחילופין חוזה אישי דירוגי לאדריכלים/מהנדסים/הנדסאים בכפוף לאישור משרד הפנים.
שיעור משרה.100% :
התפקיד הינו זמני בהתאם לחוזה ההתקשרות של הרשות מול משרד הבינוי והשיכון
ובכפוף למימון ותיקצוב משרד הבינוי והשיכון.
שאלון אישי להצעות מועמדים בצרוף קורות חיים מודפסים ,תמונת פספורט ותעודות המעידות על השכלה של
המועמד/ת ,יש להגיש לאגף משאבי אנוש עד ליום חמישי .1.1...9
טפסים ניתן לקבל במזכירות אגף משאבי אנוש ,רח' הצורן  6נתניה או באתר האינטרנט העירוני.
ניתן להגיש הטפסים ידנית במשרדי האגף בשעות העבודה ,בדוא"ל ,avih@netanya.muni.il
בפקס  00-3050208 :ובדואר רח' הצורן  6נתניה.
בכבוד רב,
מרים פיירברג-איכר
ראש העירייה

