לשכת ראש העירייה
 42יוני 4102
כ"א סיון תשע"ט
מכרז פנימי /חיצוני מס' 81/11
הארכת מועד הגשה
למשרה של מנהל/ת תחום קשרי קהילה במינהלת התחדשות עירונית (פיזי)
במינהל הנדסה 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 – .0288
תיאור התפקיד:
 גיבוש התוויה וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום ההיבטים החברתיים והקהילתיים הכרוכים בתהליכי






התחדשות עירונית.
גיבוש מדיניות בתחום העבודה החברתית קהילתית בתהליכי התחדשות עירונית.
ליווי ,הנחיה ופיקוח על העבודה החברתית במתחמי ההתחדשות העירונית
קיום קשר שוטף עם הקהילה והתושבים לצורך קידום מיזמי התחדשות עירונית
תיווך בין הקהילה לרשות העירונית בכל הנוגע להתחדשות עירונית.
כל מטלה שתוטל על ידי הממונים

כישורים הנדרשים:









השכלה :
בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  ,או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד או יותר מהתחומים הבאים :
גיאוגרפיה ,תכנון ערים ,אדריכלות ,עבודה סוציאלית ,משפטים ,סוציולוגיה ,פסיכולוגיה ,או גישור וישוב
סכסוכים.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  93לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים  ,תשע"ג  2102באותם
תחומים.
ניסיון מיקצועי:
עבור בעל תואר אקדמאי בגיאוגרפיה ,תכנון ערים ,אדריכלות  :ניסיון מיקצועי של שלוש שנים בתחומי העיסוק
של המשרה
עבור בעל תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,משפטים ,גישור וישוב סכסוכים או הנדסאי רשום :
ארבע שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
עבור הנדסאי/טכנאי רשום  :חמש שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
עדיפות לבעלי ניסיון בעו"ס קהילתי  ,במוסד ציבורי או ברשות מקומית.
עדיפות לבעלי ידע בתחום התכנון והבניה ובפרט בתחום ההתחדשות העירונית.
ניסיון ניהולי יתרון

כללי







ייצוגיות ,שירותיות ,הקשבה וסובלנות ,יכולת בניית הסכמות ופתרון קונפליקטים.
יכולת הובלת תושבים בתהליכים מורכבים ולטווח זמן ארוך
עיסוק המשלב בין תחום העבודה החברתית -קהילתית ותחום התכנון.
יכולת עמידה מול קהל
עבודה מול בעלי עניין מגוונים (עובדי הרשות המקומית ,יזמים ,בעלי נכסים ,תושבים )
עבודה בשעות בלתי שיגרתיות (כנסי תושבים)

מכרז פנימי/חיצוני מס' 81/11
הארכת מועד הגשה
למשרה של מנהל/ת תחום קשרי קהילה במינהלת התחדשות עירונית (פיזי)
במינהל הנדסה עיריית נתניה

שיעור משרה.111% :
כפיפות :מנהל/ת מנהלת התחדשות עירונית .
תנאי שכר:חוזה אישי  01%-03%שכר מנכ"ל על פי אישור משרד הפנים
שאלון אישי למועמד בצרוף קורות חיים מודפסים ותמונת פספורט ותעודות המעידות על השכלה ,יש להגיש
לאגף משאבי אנוש עד יום ראשון 10/10/11
ניתן להגיש הטפסים ידנית במשרדי האגף בשעות העבודה ,בדוא"ל nirk@netanya.muni.il
בפקס ,03-5480606 :
טפסים ניתן לקבל במזכירות אגף משאבי אנוש ,רח' הצורן  6נתניה או באתר האינטרנט העירוני

בכבוד רב,
מרים פיירברג-איכר
ראש העירייה

