
 

 

 

 

 "360צוות "שכונה ל מתכנן/ת: שם המשרה

 . העבודה" 360"שכונה  פרויקט צוותל מתכנן/תמחפשים  יה ירוקהמועצה הישראלית לבניאנחנו ב

אנשי מקצוע.  והדרכת, ניתוח תכניות "360שכונה תתמקד בהכרות מעמיקה עם כלי המדידה "

מאפשרת חשיפה ו האחראיים להכנת תכניות בניין עיר ענייןהבעלי כלל ודה נעשית תוך שיתוף העב

המשרה הינה עבור ייעוץ חיצוני  .בשלטון מרכזי ומקומי, מקבלי החלטות מגוונים גורמים מקצועייםל

 )פרילנס(.

 למה כדאי לכם לעבוד איתנו?

 ייחודית שהיא גם משפחתית ונעימה וגםהמשרה תאפשר למועמד/ת הנבחר/ת לעבוד בסביבה 

ליזום מהלכים, לרכוש ח מבחינה אישית ומקצועית, להתפת, אינטנסיבית, מאתגרת ומקדמת מצויינות

ניסיון רב בעבודה מול קהלי יעד שונים, להיות בממשק עם גורמים מובילים בשוק הפרטי ובממשלה 

עבור מי שרוצה לעסוק  הזדמנות ייחודיתחדשניים. עבודה במועצה היא ולקחת חלק בתהליכים 

 ועית. בתחום, להיחשף לחזית הידע, להתפתח ולהתקדם מקצ

 אנחנו מחפשים? מה

בעלי רקע תכנוני ו/או אדריכלי ו/או סביבתי, בעלי יכולת קריאה וניתוח של מועמדים המשרה מיועדת ל

יכולות פרזנטציה ועמידה מול קהל בהרצאות תכניות בניין עיר ויכולת כתיבה. כמו כן, כוללת המשרה 

  ועבודה בצוות.לצורך הנגשת הידע, שירותיות בעבודה מול מקבלי החלטות וגורמים מקצועיים, 

 

 המשרה תנאי

שעות חודשיות. שילוב בין עבודה במשרד )רחוב המסגר בתל אביב(  90משרת יועץ/ת חיצוני/ת, 

 לסדנאות ופגישות ברחבי הארץ.לעבודה בבית. המשרה כוללת נסיעות 

 

 משרהתיאור ה

  360ניתוח והערכה של תב"עות ושל תכניות מפורטות לביצוע על פי כלי המדידה "שכונה" 

 360הרצאות בהכשרות ובסדנאות בנושא "שכונה  מתן" 

  חברי צוות, כולל פגישות קבועות  4עבודה שוטפת בצוות מחקר ופיתוח המונה 

 רמים מקצועיים ומקבלי החלטותעבודת ליווי וייעוץ לגו 

 למידת עמיתים דרך סדנאות, שולחנות עגולים, שיח מומחים וכולי 

 הנחיית דיונים מקצועיים 

 דרישות המשרה

 תואר באדריכלות ו/או בתכנון עירוני 

 יתרון -ניסיון קודם של עבודה מול תב"עות , ניסיון בתכנון מפורט לביצוע 

 יכולות אינטגרציה של ידע חשיבה אנאליטית ו 

 יכולת למידה עצמית 
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  יכולות כתיבה מצויינות 

  ניסיון קודם בעמידה מול קהל ומתן הרצאות 

  ,שירותיות, יחסי אנוש מעולים ויכולות עבודה בצוותיכולות ביטוי מצויינות 

 תשוקה לתחום עם מוטביציה פנימית חזקה /תעלחרוצ/ה, עצמאי/ת בשטח, ב 

  זמנים לחוצים תוך השגת תפוקות מוגדרותעבודה בקבועי 

 ותשוקה לעולמות טכנולוגיים )לרבות עבודה דרך פלטפורמות טכנולוגיות( -הכרות עם 

 התחברות לערכי ומטרות המועצה 

  יתרון משמעותי –ניסיון קודם בייעוץ ו/או ליווי 

  יתרון משמעותי –ניסיון קודם/התמחות בנושאי סביבה 

 

 

 תהליך המיון

 לצד משפט המציג את המוטיבציה להשגת התפקידהגשת קורות חיים  .1

 ראיון טלפוני קצר עם המועמדים המתאימים  .2

 ראיון במועצה עם המועמדים המתאימים והעברת פרטי ממליצים .3

 

 לוחות זמנים

  לכתובת המייל:  ללירון דןשל תהליך המיון(  1יש לשלוח מסמכים )על פי המפורט בסעיף
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  דצמברראיונות יתקיימו במהלך חודש 

  :מיידיתתחילת המשרה 

 בהצלחה לכל המועמדים!
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