بلدية قلنسوة

עיריית קלנסואה

מכרז פומבי
מספר 5/19
לתפקיד יועץ למהנדס העירייה לנושאים אסטרטגיים
לעיריית קלנסווה דרוש לתפקיד יועץ למהנדס העירייה לנושאים אסטרטגיים:
בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ,תש"ם ,1979 -מכריזה עיריית
קלנסווה על התקשרות עם יועץ /יועצת /חברת ייעוץ לתפקיד יועץ למהנדס
לנושאים אסטרטגיים:
יחידת ההנדסה בעיריית קלנסווה
היחידה:
יועץ למהנדס לנושאים אסטרטגיים -מתכנן אסטרטגי לתכנון ובנייה
תואר המשרה:
 שכר ייעוץ 80% ,מתעריף יועץ ( 3לפי הוראת תכ"ם מס'דרגת המשרה ודירוגה:
)13.9.0.2
 75שעות עבודה חודשיות
היקף תעסוקה:
מהנדס העירייה
כפיפות
מחלקת ההנדסה  ,עיריית קלנסווה
מקום העבודה :
פומבי
סוג מכרז:
מידית ועד  30.6.2021ולמשך  24חודשים
תאריך העסקה:
 .1ריכוז המידע התכנוני ברשות והסבתו למערכת  GISלרבות
תיאור תפקיד:
מיפוי תשתיות ,קומפילציה תכנונית ובעלויות קרקע.
 .2ייזום ,עריכה וליווי תכנון עירוני ומתן מענה לקידום יוזמות
תכנוניות ציבוריות ופרטיות -ניהול וליווי בפועל של הכנת
תכניות מפורטות עד אישורן ומימושן אל מול גורמי הועדה
מרחבית והמחוזית ,סיוע בגיבוש מדיניות התכנון בהיבטים רב
תחומיים תוך הבנת המרחב האורבני ,סיוע בהכנת תכנית אב,
תכנית אסטרטגית ,מסמכי מדיניות ופרוגרמות.
 .3ייזום שיתוף ציבור לקידום תכניות איחוד וחלוקה.
א .בעלי תארים אקדמיים ממוסד אקדמי מוכר בתחומים הבאים
תנאי סף:
– אדריכלות ,תואר שני בתכנון ערים ,כלכלה ,משפטים ,מינהל
עסקים ,הנדסת בניין ,גאוגרפיה ,הנדסת תעשייה וניהול ,תואר
שני במדיניות ציבורית.
** ועדת הבחינה תחליט מבין המועמדים בעניין תנאי הסף-
השכלה.
ב 5 .שנים לפחות בעבודה הקשורה ישירות לתכנון אסטרטגי
ברשות מקומית.
דרישות נוספות -יישומי מחשב
 היכרות עם תוכנות תיב"מ () CAD
 היכרות עם תוכנת GIS ARCMAP
 היכרות עם יישומי OFFICE
מאפייני העשייה
א .בעל תפקיד פרו אקטיבי (בעל אופי יזמי).
הייחודיים בתפקיד:
ב .עבודה בסביבה מאתגרת.
ג .קשר ישיר עם הציבור הרחב ברשות.
הבהרה מגדרית:
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
אופן העסזקה:
במיקור חוץ כנגד חשבונית מס.
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מועמדים העונים על הדרישות הנ"ל בלבד ,יגישו מועמדות תחת הכותרת "הגשת
מועמדות למכרז יועץ למהנדס לנושאים אסטרטגיים" באמצעות שליחת קורות
חיים בצירוף תעודות השכלה ,המלצות ומסמכים רלוונטיים מיום פרסום הודעה זו
 11.3.2019עד ולא יאוחר מיום חמישי  ,21.3.2019עד השעה  12:00לתיבת הדואר
האלקטרוני mekhrazee.qal@gmail.com
יש לוודא קבלת הודעה אלקטרונית חוזרת המאשרת את את קבלת ההודעה
ותקינות המסמכים.
בבברכה,
עבד אלבסט סלאמה
ראש העיר
קלנסווה
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