עיריית גבעת שמואל
כ"ג שבט תשע"ח
 08פברואר 2018
סימוכין 34753 -
מכרז פומבי מס' 7/2018
מפקח/ת בנייה ומנהל/ת פרויקטים בוועדה המקומית לתכנון ובנייה -תיקון מכרז
לעיריית גבעת שמואל דרוש/ה מפקח/ת בנייה ומנהל/ת פרויקטים בוועדה המקומית לתכנון
ובנייה .פיקוח על הבנייה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה
ולתוכניות החלות .איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון.
תיאור התפקיד:
 .1ניהול פרויקטים הנדסיים בתחום הבנייה הציבורית פיתוח ותשתיות.
 .2ניהול פרויקטים באחזקה במבני ציבור ותשתיות עירוניות – כבישים ,מאור ,מים ,ביוב
וניקוז.
 .3מעקב ,פיקוח ואכיפה על בניה בהתאם להיתרים מעקב וטיפול בחריגות בניה
ושימושים חורגים.
 .4הוצאת התראות ודוחות לצורך צווי הפסקה מנהליים ,תביעות משפטיות ,לרבות
השתתפות בדיונים בבתי משפט.
 .5כל פעולה שתידרש בתחום האכיפה והפיקוח וניהול הפרויקטים באגף ההנדסה.
 .6איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון.
 .7מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה.
דרישות התפקיד:
 בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או
שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסת בניין או
אדריכלות או הנדסאי/ת באותם תחומים.
 עבור הנדסאי/ת נדרש ניסיון מקצועי של שנה אחת בתחום התכנון ובניה.
 עדיפות לבעלי ניסיון מוכח כמפקח/ת בנייה בוועדתה מקומית/מחוזית וכמנהל/ת
פרויקטים במגזר הציבורי בתחום הבנייה ותשתיות.
 ידע בחוקי התכנון והבניה .השתלמויות וקורסים בתחום פיקוח בנייה ,תכנון ורישוי –
יתרון.
 המפקח יחויב לסיים בהצלחה -קורס הכשרה למפקחים על הבנייה ,לא יאוחר משנה
וחצי מתחילת מינויו.
 כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית.
 יוזמה ,ארגון ועבודת צוות.
 רישיון נהיגה בתוקף.
 יחסי אנוש מצוינים.
היקף משרה100% :
כפיפות :מהנדס העיר.
שכר :דירוג מהנדסים  /הנדסאים ,דרגה .+ 39 -37
תחילת עבודה :מידית.
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד ,ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות השכלה ,המלצות
ואישורים לעיריית גבעת שמואל ,רח' בן גוריון  ,24גבעת שמואל  ,54017עד ליום
שלישי 27.2.2018

עיריית גבעת שמואל
בשעה  .15:00נא לציין מספר מכרז  .7/2018ניתן לשלוח בפקס ,03-5319248 :או במייל:
job@givat-shmuel.muni.il
ייענו רק מועמדים/ות העונים/ות לדרישות התפקיד.

עיריית גבעת שמואל
עיריית גבעת שמואל
תאריך__________:

שאלון אישי
 .1פרטים אישיים
שם משפחה

שם פרטי

מס' זהות

שם האב

שם קודם

תאריך לידה

ארץ לידה

תאריך עליה

מין

זכר

כתובת

נקבה

שם האם

טלפון

 .2פרטי משפחה ( ילדים מתחת לגיל ) 18
מעמד אישי
ר

שם בן  /בת הזוג

מקום עבודה  +טלפון ( בן /
בת הזוג )

מס' זהות

נ

שם הילד

)2

)1

)4

)3

)6

)5

תאריך לידה

תעודת זהות

 .3השכלה
יסודית

תיכונית

השתלמות  /קורסים

גבוהה

שם ביה"ס
מס' שנות
לימוד
מקצוע  /מגמה

 .4שרות בצה"ל ושרות לאומי
מתאריך
סדיר  /שרות לאומי
קבע

עד תאריך

דרגה

פרופיל

עיריית גבעת שמואל
הסיבה :

אי שירות
מספר אישי

 .5מקומות עבודה קודמים
תאריך תחילת העבודה

המעביד

תאריך הפסקת העבודה

סיבת הפסקת העבודה

 .6קשר של המועמד או של קרוב משפחתו לעובד או נבחר ציבור בעירייה
6.1

האם יש לך קרבת משפחה לעובד עיריית גבעת שמואל? כן/לא

אם כן – מה שמו __________________:ומה תפקידו
בעירייה_________________________
 6.2האם יש לך קרבת משפחה לאחד מנבחרי הציבור (חברי מועצה ,ראש העיר,
סגניו)? כן/לא
אם כן ,מה
שמו_____________________________________________________:
לעניין שאלון זה קרוב משפחה יחשב " -קרוב משפחה" – בן זוג ,הורה ,בן,
בת ובני זוגם ,אח או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת,
חם ,חמות ,חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ.
 .7קשר לפעילות עיריית גבעת שמואל
האם יש או היו לך או לקרוב משפחה שלך או גוף שאת/ה בעל/ת עניין בו זיקה או קשר
שלא כאזרח/ית המקבל/ת שרות ,לפעילות עיריית גבעת שמואל בחוזה או במתן
שירותים בכל דרך שהיא לרבות זיקה או קשר לתאגידים או גופים אחרים שעיריית גבעת
שמואל קשורה אליהם? כן/לא
יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים ב 4-השנים האחרונות ,ולציין כל
זיקה או קשר באופן מפורט .
"בעל עניין/ת" בגוף – לרבות מי שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או מכהן/ת כדירקטור/ית או
בגופים מקבילים בו ו/או עובד/ת ו/או מייצגת אותו ו/או יועץ/ת חיצוני/ת לו.
אם כן ,פרט/י
_______________________________________________________
_______________________________________________________
 .8תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים שלך או של קרובייך שעלולים להעמיד אותך
בניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת:

עיריית גבעת שמואל
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרובייך לרבות חברים
ושותפים עסקיים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו
את/ה מועמד/ת :כן/לא
אם כן-נא
לפרט_________________________________________________________:
נא להתייחס בסעיף זה גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
חתימת המועמד/ת ________________________

