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 רכז תעשיות ושפכים 68/16מכרז   חיצוני          מס'        

 .בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך 
 

 .רכז תעשיות ושפכים :תואר התפקיד
 על מפעלי תעשיה ובתי מלאכה בתחום איכות הסביבה.פיקוח ובקרה  תאור התפקיד:
 פיקוח ובקרה על אזורי התעשייה בתחום איכות הסביבה.  
 הכוונה מקצועית בפיתוח תעשיה ואזורי תעשיה חדשים.  
 שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים במשרה לאיכות הסביבה.  
בתחם המקצועי , וקידומו *  ביצוע מדיניות הרשות המקומית או האיגוד  עיקרי התפקיד:

 בהתאם למדיניות זאת.

 .תיאום עם גורמים סביבתיים נוספים בקשר לאותו תחום 

 המקצועי. התמקצעות ושיפור מתמיד של התחום 
 

:  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה השכלה:     דרישות התפקיד
גבוהה , או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים 

תעודת הנדסאי שנרכשה  אוהבאים: מדעי איכות הסביבה , כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות. 
או  2012 –לחוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג  15במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 

שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה כימיה , סביבה, 
 גאוגרפיה או חקלאות.

 
   יתרון לניסיון של שנתיים בעבודה בתחום המקצועי הרלוונטי או  ניסיון מקצועי:

 .ביחידה סביבתית ברשות מקומית באיגוד ערים 
 

 ברמה טכנית ומדעית . יתרון לשליטה באנגלית , עבריתשפות:  דרישות נוספות:
 .OFFICEשליטה בתוכנית 

  רישיון נהיגה בתוקף.   
: משימתיות , דייקנות והקפדה בפרטים , סדר וארגון, מקצועיות מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד

 ובשעות נוספות ו/או כוננות שוטפת.  עבודה בשעות בלתי שגרתיות –בתחום. בתחומים מסוימים 
  %100  היקף משרה:

 בדרוג המח"ר.  38-40  מתח דרגות:  
 מנהל היחידה להגנת הסביבה.  כפיפות:

יש להגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי/ בקשה למשרה פנויה שניתן  : הגשת מועמדות
לצרף קורות לקבל  במזכירות העירייה או באתר האינטרנט של העירייה יש 

 חיים ותעודות מתאימות.
 

הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה. לגב' רחל  מועד אחרון להגשה: 
 . 12:00בשעה  625.9.1לא יאוחר מיום  9909807-02איטח טל: 
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