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 מנהלת התחדשות עירונית חולון /יתאדריכל   

 . בעיר התחדשות עירוניתשל  תהליכיםכניות וותילווה ויקדם נהל נהלת ייית  המאדריכל/

 התפקיד: תיאור

 ם לתכנית המתאר בעיר בהתאהתחדשות עירונית מפורטות לתכניות  וקידום ליווי, ניהול

 .של העיר חולון תחדשותהולתכניות ה

 עבודת ההנחיות אל מול תאום ליזמים ובנוסף ומנהלתיות  תכנוניותעל מתן הנחיות  אחריות

 מול התושבים. החברתי בפןנהלת יהמ

  כולל בין היתר בדיקות היתכנות ראשוניות לתב"ע במסלול יזמינקודתיות זיהוי וליווי יוזמות. 

  והמינהלת להתחדשות עירוניתמינהל הנדסה וביצוע מטלות בהתאם להנחיות ייזום. 

 עירונית להתחדשותוכנסי הסברה  ציבור שיתוף בהליכי המנהלת ייצוג. 

 38תרי בניה הניתנים במסגרת תמ"א מול אגף רישוי לקבלת מידע בגין הי עבודה שוטפת. 

 בכפיפות מקצועית ומנהלתית ישירהיעבוד להתחדשות עירונית,  נהלתיריכל/ית המאד 

 .למנהלת המינהלת ומינהל ההנדסה

 

  : דרישות התפקיד 

 מתחום  ניסיון /תערים בעלאו מתכנן/ת  רשום/ה בפנקס האדריכלים. השכלה: אדריכל/ית

  .ההתחדשות העירונית

  בתחום תכנון ובינוי ערים ותהליכי התחדשות עירונית.ניסיון 

  תב"עות.וקידום ניהול ניסיון בהכנה 

  משלב התכנון. ההתחדשות העירוניתניסיון של הובלת פרויקטים בתחום 

 .ידע וניסיון בהליכים סטטוטוריים, היכרות עם חוק תכנון ובניה 

 .גמישות בשעות העבודה במקרים של כנסי תושבים ועוד 

 ניסיון עבודה מול גופי תכנון.יתרון ל 

  בתכנון בניני מגורים. לניסיוןיתרון 

 

 אישיים נדרשים : כישורים

  ,אמינות ומהימנות אישית גבוהה, ניהול יחסים בין אישיים טובים, יוזמה יכולת ניהול משימות

ומעוף ויכולת תכנון וביצוע, יכולת עבודה על מספר פרויקטים במקביל, יכולת עבודה בתנאי 

 לחץ, כושר ניהול מו"מ, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ וחשיבה אסטרטגית.
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  100%  :היקף המשרה

 חולוןבעירונית  נהלת להתחדשותיהמ תמנהל :כפיפות אירגונית

  מינהל הנדסה     כפיפות מקצועית : 

 לפי הדירוג המקובל ברשויות המקומיות –חוזה אישי    : שכר

 

 

 

 הגשת מועמדות

מסמכים נדרשים: קורות חיים, צילום תעודות ממוסדות אקדמאים ותעודות של קורסים 

 , צילום תעודת זהות, המלצות רלוונטיים

 @holon.co.il-minheletoffice –את קורות החיים יש לשלוח למייל 

)החברה הכלכלית לפיתוח חולון שומרת לעצמה את  2020.0312.: תאריך אחרון להגשה

 הזכות להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות(.

   מועמדים למבדקי התאמה.*ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית 

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד*

 

      

 


