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 דרוש/ה –לאיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי 

 (זמנית)משרה  ת סטודנט/יתמשר – היתרי בניה /תבודק

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

 : תואר המשרה

 מידע תכנוני /תבודק

 

 :  שכר

 שכר סטודנט 

 

  :היקף העסקה

 שבוע. יתכן יומיים בהתאם לצורך ביום 

 שנה עם אפשרות להארכה  משך העבודה : חצי

 

 :תיאור התפקיד

 בדיקת היתרי בניה ותוכניות בינויסיוע למנהל מחלקת תכנון סביבתי בקליטה, ו 

  ,כתיבת הנחיות וחוות דעת למסמכים סביבתיים בתוכניות ובהיתרי בנייה הנוגעים לתשתיות, סביבה חקלאית

 שטחים פתוחים וכיוצ"ב

 ועדות לתכנון ובניהוב תכניותועורכי בקשות, וכן לבודקי  מתן שירות ליזמים 

  ישת המנכ"ל ובהתאם על פי דר -או לנושאים בהם עוסק האיגוד הקשורות לנושא המשרה ביצוע מטלות נוספות

 לצורכי האיגוד

 

 דרישות המשרה:

 הבאים: בתחומים לומדים ה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוההאקדמאי במוסד  /יתטסטודנ: השכלה

, דריכלות, הנדסה אזרחית/סביבתיתא, מדעי איכות הסביבה, מדעי הסביבה, עיר ואזורגיאוגרפיה, תכנון 

 ביוטכנולוגיה, כימיה וכדומה

 חובה: לא ניסיון מקצועי 

 הכרות עם כל תוכנות האופיס – עבודה בסביבה ממוחשבתה 
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 דרישות נוספות:

 קשורת בינאישית ויחסי אנוש ברמה גבוהה, ייצוגיות, כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, ת 

 תודעת שירות גבוהה

 יש לצרף תעודת סטודנט 

 

 :תינתן עדיפות ל

  תוכנות  בקריאת תכניות בניה ממוחשבותבעלי ניסיון מעשי(Office  וגםAutocad , GIS) 

  וניציפאליות/ועדות לתכנון ובניהבתחום התכנון הסביבתי ובעבודה מול רשויות מ ניסיוןבעל 

 תואר שני באחד מתחומי ההשכלה המפורטים לעילסטודנטים ל 

 וחוקים סביבתיים היכרות עם חוק התכנון ובניה 

 משרדינו ממוקמים בכרמיאל( תושב הגליל המערבי( 

 בעל רכב ורישיון נהיגה 

 

 מנהל מחלקת תכנון סביבתיל: כפיפות

 

ניסיון  ,השכלה ן להגיש את מועמדותו בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות עלהעונה על הדרישות מוזמ /תמועמד

 , כרמיאל.  1או למשרדי האיגוד בכתובת: רחוב דרור  job@ecowest.co.ilכתובת דוא"ל: והמלצות לבעבודה 

,   15:00 – 00:9בין השעות   .0, שלוחה  3988863-04: רהשי , טלפון לבירורים  15:00בשעה  2021/1228/עד ליום 

@ecowest.co.iligud. 

 

 רק פניות מתאימות יענו. סטודנטים מתאימים למשרה יזומנו לראיון אישי במשרדי האיגוד.

 

 בברכה,

 

 

 

 מנכ"ל ,לורנס עמר 

 מערביאיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל 
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