מכרז חיצוני
הזמנה להגשת מועמדות למשרת מפקח ומנהל פיקוח /אכיפה
על דיני התכנון והבנייה בוועדה המרחבית הגליל העליון
תיאור המשרה:
ביצוע אכיפה ופיקוח על פי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה ,5691-במרחב התכנון של הוועדה וניהול יחידת האכיפה בוועדה.
סוג המכרז :חיצוני
תיאור התפקיד:






פיקוח ואכיפה על הבנייה על פי היתרי בנייה במהלך הבנייה ובסופה.
פיקוח ואכיפה על עבודות הבנייה ושימושים במקרקעין המבוצעים בניגוד לחוק והתקנות כולל הכנת תיקי חקירה,
איסוף ראיות ,חקירת עדים וחשודים ,הוצאת צווים ועבודה מול התובעת של הוועדה.
הוצאת טפסי  /2טפסי  / 4תעודות גמר /אישור התחלת עבודה עפ"י החוק והתקנות
ניהול יחידת הפיקו והאכיפה על פי דרישות הגורמים הרלוונטיים.
קבלת קהל ועבודה משרדית

השכלה ודרישות מקצועיות:
הנדסאי  /מהנדס בניין  /אדריכלות

סיום בהצלחה קורס הכשרה של היחידה הארצית לאכיפה על דיני התכנון והבניה ,תוך זמן קצר.

דרישות נוספות:








יתרונות

עברית ברמה גבוהה בעל פה ובכתב
יישומי מחשב -שליטה בתוכנות office
היעדר רישום פלילי
רישיון נהיגה בתוקף
יושר אישי ואמינות ,סדר וניקיון  ,כושר עבודה ואחריות ,יחסי אנוש טובים ,כושר ארגון ,יכולת ניהול.
תודעת שירות ויכולת עבודה מול קהל
זמינות לעבודות בשעות נוספות ,לרבות בשעות ובימים לא שגרתיים.
יכולת עמידה בלחצים
נוספים:

ניסיון קודם כמפקח  /מנהל פיקוח בוועדה לתכנון ובנייה

תעודת מפקח עם סמכות שוטר של יחידת האכיפה הארצית

ניסיון בGIS -

תנאי המשרה:


כפיפות:

כללי





משרה מלאה בשעות העבודה המקובלות ושעות נוספות לפי הצורך
שכר על פי דרוג דרגה של משרד האוצר
ליו"ר הועדה ,מהנדס הועדה ומנהלת הוועדה

הועדה איננה מחויבת לקבל כל הצעה והיא רשאית ,לבחור בכל הצעה ,או לא לבחור באף אחת מהן על פי שיקול דעתה
הבלעדי;
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
נא להגיש מועמדות בכתב עד ליום  70/6/50בשעה  59:77למייל michraz@galil-elion.org.il :או ידנית במשרדי
הוועדה ,ולצרף קורות חיים ,תעודות והמלצות .ניתן לפנות בטלפון .717-0428046:
הוועדה רשאית להחליט במקרה הצורך על הארכת זמן להגשת מועמדויות נוספות.
בכבוד רב,
יהודה וולמן
יו"ר הוועדה לתכנון ולבניה הגליל העליון

