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לעיריית אילת דרש/ה
מכרז חיצוני מס'  – 4/2017רכז/ת תכנון סביבתי ליחידה סביבתית
אזורית אילת – חבל אילות
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להיפך.
תיאור התפקיד-











ייצוג בוועדות תכנון ובנייה ברשויות.
מעורבות בתכנון בנושא המחזור וההפרדה במקור.
גיבוש המלצות לרשויות לאימוץ תקנים ו/או חוקים בנושאים
סביבתיים.
בחינת תכניות ברמה מקומית ומחוזית ,בחינת תסקירי
השפעה על סביבה וכתיבת הנחיות למסמכים סביבתיים
בהתאם לצורך ומתן תנאים סביבתיים להיתרי בניה.
גיוס כספים ממשרדי ממשלה וקרנות.
פיקוח על אתרי בנייה ,כריה ,חציבה ושטחים פתוחים.
חברות בצוות תכנית המתאר אילת ,ליווי תכניות סטטוטוריות
ופרויקטים של הרשויות ,ליווי והטמעה של עקרונות בנייה
ירוקה באזור.
עבודה שוטפת מול המשרד לאיכה"ס וגופים רלוונטיים מחוץ
לעירייה.
הטמעת עקרונות עיר מקיימת וחכמה ועצמאות אנרגטית
בתכניות.

כפיפות -

 מנהל אגף איכות הסביבה.

תקופת ניסיון -



השכלה -






היקף משרה -
תנאי שכר -

שנתיים.
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה ,או קיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים :באדריכלות
או תכנון ערים או גיאוגרפיה או מדעי איכות הסביבה או
הנדסה אזרחית.
הסמכות מטעם המשרד להגנת הסביבה  -יתרון.
ניסיון בהליכי תכנון של שנה לפחות  -חובה.
יתרון לבעלי היכרות עם חוקי התכנון והבניה ,היכרות עם
מנגנוני התכנון המוניציפאליים ועם מערכת התכנון הארצית,
היכרות עם תקני הבנייה הירוקה ותקני החיסכון באנרגיה.
שליטה מלאה בסביבת עבודה ממוחשבת .ידע בתוכנות תכנון-
יתרון.
רשיון נהיגה בתוקף.

מלאה .על המועמד/ת להיות נכונ/ה לעבודה בשעות עבודה לא
שגרתיות בהתאם לצורך.
בהתאם להסכמי שכר עפ"י חוקת העבודה בשלטון המקומי.
מתח הדרגות לתפקיד המוצע  38עד  +40בדרוג המח"ר (כולל דרגה
אילתית) עפ"י מסלולי הקידום של מרכז שלטון מקומי.
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ייצוג הולם – וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם לבני שני המינים ,ולמתן
עדיפות ליוצאי אתיופיה ולאנשים עם מוגבלות.
מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת מיון וקליטה שתבחן עמידה
בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית ואישור התאמה מרופא תעסוקה..
מועמדים לתפקידי פיקוח ידרשו לחתום על אישור לפניית היועמ"ש לעירייה
למשטרה ,בהתאם לפקודת העיריות ,בדבר אי קיום עבר פלילי.
הרכז יחויב להשתתף בקורס תכנון סביבתי של המשרד להגנת הסביבה ויעמוד
בכל דרישות הקורס עד להכשרתו.
על המעוניינים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,במעטפה
סגורה ובציון מספר המכרז למינהל משאבי אנוש ומינהלה ,עיריית אילת ,בית
התמר .ת.ד  14אילת  88100או בפקס . 08 – 6367003
מועד אחרון להגשת הבקשה  25.4.2017בשעה 12:00
רק פניות מתאימות יקבלו מענה ,הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על
הסף.
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