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 2022/08/11 * חיצוני/פנימילאיוש *      
 

 הכנסות מבנייה אגף  – הכספיםלמינהל 
 

 מנהל.ת תחום תכנון כלכלי ה.דרוש
 
 

 תאור התפקיד: 
 

שמאי בהכנת תכניות בנין עיר בדגש על תוכניות  -ריכוז, תאום ועריכה של הליווי הכלכלי .1
 עירייה.להתחדשות עירונית וזאת בהתאם לחוקים, תקנות ומדיניות ה

טיפול בהסכמי פיתוח מול יזמים, בחינת כדאיות כלכלית, כימות משמעויות של ביצוע מטלות  .2
 ציבוריות ואישורם מול גורמי העירייה.

 עריכת ניירות עמדה וחוות דעת כלכלית לפרויקטים בעיר. .3

 ריכוז המידע על תכנון פרוייקטים גדולים וסיוע בהערכות האגפית לטיפול בפרויקטים. .4

 וז ותיאום הטיפול בתחזית ההכנסות לטווח הקצר ולטווח הארוך.ריכ .5

 קיום קשרי עבודה פנים עירוניים ועם גופים מחוץ לעירייה. .6

 ביצוע משימות נוספות במסגרת התפקיד, לפי הנחיית הממונה. .7
 

 דרישות המשרה: 
 

ידי תואר ראשון אקדמי בכלכלה, שקיבל הכרה  ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שהוכר על  .1
 -משרד החינוך במחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.  הסמכה כשמאי מקרקעין 

 יתרון.

שנים בעבודות כלכליות שמאיות/ עריכת בדיקות כלכליות. ניסיון בחברה  2ניסיון מקצועי של  .2
 יתרון.  -יזמית/ פרוייקטים בהתחדשות עירונית 

 . OFFICEישומי ידע וניסיון בעבודה במערכות ממוחשבות והפעלת י .3

 יתרון.  -ידע וניסיון בשימוש בכלי ניתוח נתונים  .4
 מיומנויות תקשורת וכושר ניהול משא ומתן. .5
 יתרון.  –ידיעת השפה העברית ברמה טובה מאוד, ידיעת השפה אנגלית  .6
 תודעת שירות גבוהה. .7
 יחסי אנוש טובים. .8

 כושר ביטוי טוב  בכתב ובעל פה. .9
 

 : הערות
 
 

   קיימת אפשרות, שהמועמדים יישלחו למבחן אמינות/התאמה .

 
 לפני מכרז סטטוס משרה: מילוי מקום
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 40-42מתח דרגות: 
 ק"מ 666אחזקת רכב:

 100%היקף העסקה: 
 

יפו מקדמת את עיקרון השוויון והתעסוקה, ובכלל זה שואפת לייצוג הולם -אביב-עיריית תל*
אם אתה נמנה על אחת הקבוצות הבאות: אתה או  .ומקנה העדפה לזכאים לכך על פי דין

הדרוזית, או הצ'רקסית, בן  ,שאחד מהוריך נולדו באתיופיה, בן האוכלוסייה הערבית
שנים מיום  12האוכלוסייה החרדית, עולה חדש )מי שעלה לישראל בהיותו בגיר וטרם חלפו 

לדווח בסעיף  בתקשי"ר, יש 25.35עלייתו( או שאתה אדם עם מוגבלות כמפורט בסעיף 
 .הייעודי בטופס פרטי המועמד לרבות התאמות הנדרשות לביצוע התפקיד

 
 

 בציון המשרה המבוקשת  aviv.gov.il-calcalit@mail.telקו"ח יש לשלוח במייל: 
 
 ותעובדי עירייה מתבקשים ליידע את הממונה על הגשת מועמד*

 
 .המודעה פונה לנשים ולגברים כאחד

 

mailto:calcalit@mail.tel-aviv.gov.il

