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בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.
תואר התפקיד :וטרינר
פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי ,לצורך שמירת בריאות הציבור מניעת מטרדים
תאור התפקיד:
והפצת מחלות  ,ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה  ,בכפוף לחוקים  ,לתקנות לחוקי העיר של
הרשות ובהתאם להנחיות והסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים ,הבריאות ,החקלאות .הגנת הסביבה
והרשות המקומית.
עיקרי התפקיד :ניהול השירותים הווטרינרים העירוניים/רשותיים .פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים
לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומת .פיקוח האכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית
(מכירה ,שיווק  ,החזקה ,הובלה ,אכסון וייצור) .חינוך והסברה (ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה
על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון .פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו .ביצוע פעולות למניעת הפצה
מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות .קידום החקיקה
בתחום הרשות המקומית.
השכלה:

הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל .הסמכת מנהל השירותים הווטרינריים על פי
.
פקודה הכלבת ופקודת מחלות בעלי חיים.

דרישות ניסיון  :ניסיון ניהולי של לפחות  3עובדים  ,כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של
שנתיים לפחות
דרישות נוספות :שפות – עברית ברמה גבוהה  ,אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה.OFFIC -
רישום מקצועי – הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל  ,לפי חוק
הרופאים הווטרינרים ,תשנ"א .1991
רישיון נהיגה – בתוקף.
איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבין בריאות הציבור.
מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד:
ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים .עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים .עבודה בשעות
לא שגרתיות.
75%
היקף משרה:
דרגת המשרה ודירוגה :דרוג רופאים וטרינרים . 9 – 4
כפיפות:
הגשת מועמדות:

למנכ"ל
יש להגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי /בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל
במזכירות העירייה או באתר האינטרנט של העירייה יש לצרף קורות חיים ותעודות
מתאימות.

מועד אחרון להגשה :הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה .לגב' רחל איטח טל02- :
 9909807לא יאוחר מיום _17.11.16בשעה .12:00
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