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 התחדשות עירונית חולוןלנהלת ימב תכניות בודק/ת אדריכל/ית

היה בכפיפות מקצועית /תהאדריכל/ית בודק/ת התוכניות י/תשב במינהל ההנדסה בעיריית חולון וי

 לאדריכלית המינהלת ומנהלתית לראש המינהלת. 

  .בעיר התחדשות עירוניתשל  תהליכיםתכניות ו ליווי וקידום -עיקר עיסוקו/ה 

 התפקיד: תיאור

  ,ם לתכנית המתאר התחדשות עירונית בעיר בהתאמפורטות לתכניות  וקידום ליוויזיהוי

 .של העיר חולון תחדשותהולתכניות ה

  עירונית. מינהל הנדסה והמינהלת להתחדשותוביצוע מטלות בהתאם להנחיות ייזום 

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

 מול התושבים. להתחדשות עירוניתנהלת יהמ

  גיבוש חוות דעת והמלצות תכנוניות לתכניות המוגשות לוועדה המקומית והמחוזית כולל

 בקרה וטיפול בכל שלבי קידום התוכנית.

 בעירייה התכנון במחלקות לגורמים חיצוניים ומתכננים יזמים בין תיאום. 

 .קבלת קהל מקצועי ומתן מענה לפניות בנושאים הרלוונטיים 

 

 דרישות התפקיד : 

  תב"עות  בתכנון לפחות שנתיים של ניסיון עם ערים באדריכלות ו/או בתכנוןראשון תואר

 .כנ"ל לפחות שלוש שנים של ניסיון עם אדריכלות הנדסאי או ותכנון אדריכלי

 .ידע וניסיון בהליכים סטטוטוריים, היכרות עם חוק תכנון ובניה 

 ידע וניסיון במערכת לניהול וועדה )קומפלוט( ומערכת מבא"ת 

 .גמישות בשעות העבודה במקרים של כנסי תושבים ועוד 

  משלב התכנון. ההתחדשות העירוניתניסיון של הובלת פרויקטים בתחום רצוי 

 עבודה מול גופי תכנון.בניסיון יתרון ל 

  בתכנון מגורים. לניסיוןיתרון 

 

 כישורים אישיים נדרשים :

  ,יכולת , ניהול יחסים בין אישיים טוביםאמינות ומהימנות אישית גבוההיכולת ניהול משימות ,

עבודה על מספר פרויקטים במקביל, יכולת עבודה בתנאי לחץ, כושר ניהול מו"מ, כושר ביטוי 

 ובע"פ וחשיבה אסטרטגית.גבוה בכתב 
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  100%  :היקף המשרה

 חולוןבעירונית  נהלת להתחדשותיהמ תמנהל :כפיפות אירגונית

 ומינהל ההנדסה אדריכלית המינהלת     כפיפות מקצועית : 

ברשות המקומית )כפוף לאישור משרד  38-40דירוג לפי  –חוזה אישי    : שכר

 הפנים(

 

 

 

 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  11.07.2021: תאריך אחרון להגשה

 את המועד האחרון להגשת מועמדות(. הזכות להאריך

   *ועדת הבחינה רשאית להחליט על הפניית מועמדים למבדקי התאמה.

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד*

 

      

 


