מכרז מס' 60/22
לרכז נגישות ושימור אתרים
לעיריית באר יעקב דרוש רכז נגישות ושימור אתרים לפי  50%משרה.
תיאור התפקיד:
העברת המידע אודות נגישות לראש הרשות ומנהליה ולאנשים בעלי מוגבלות ברשות.
גיבוש ,התווית וביצוע מדיניות הרשות בתחום שימור המבנים במרחב התכנון המקומי.
עיקרי התפקיד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ליווי וייעוץ לגופי הרשות ולגורמים מטעמה בנושאים של הנגשת השירות.
מסירת מידע לציבור אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן.
קידום המודעות ברשות בנושא נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות.
מתן מענה לנושא השימור בתוכניות מתאר,תב"עות ותיקים ברישוי.
ביצוע מטלות נוספות דומות ע"י הממונה.

השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד
החינוך באחד או יותר מהתחומים הבאים :גאוגרפיה או אדריכלות או תכנון ערים או הנדסאי אדריכלות.
לבעלי תעודת הנדסאים – רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים.
ניסיון מקצועי – ניסיון של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שעבר הדרכה והכשרה על סמך
הנחיות הנציבות לעניין הכשרת רכזי נגישות בדרכים המנויות בתקנה ( 89א).
דרישות נוספות:
•
•

שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה.OFFICE -

מאפייני העשייה היחידים בתפקיד:
•
•
•

עבודה מול גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה.
קריאת חקיקה ואשרורה.
עבודה מול מגוון צרכים.

דירוג  :מח"ר/הנדסאי

מתח דרגות37-39 :

כפיפות :למהנדס העיר.

•
•
•
•
•

המועמד שייבחר יצרף אישור על העדר רישום פלילי.
התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.
בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה ,מובא בזה לידיעת
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא
תאושר כאמור בצו.
מועמדים מתאימים בלבד ייענו.
המועמד יעבור מיונים תוך כדי תהליך ההרשמה.

* מועמד אשר לא יצרף לקו"ח את הרצ"ב ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.
קורות חיים ,המלצות ותעודות יש להגיש דרך לינק:

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=7988&RF=114
עד תאריך.18.10.22 :

בכבוד רב,
יאיר ושדי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש

מכרז60/22 :

