
 בס"ד

 סביבתי פקח – 19/עט מס' חיצונימכרז 

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

 פקח סביבתי.: תואר התפקיד

השיפוט של הרשות המקומית או של פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום  :תיאור התפקיד

 איגוד ערים לאיכות הסביבה.

 עיקרי התפקיד:

  ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע

 חקירות.

 .תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבית משפט 

 מבצעי אכיפה. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע 

 דרישות התפקיד:

  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה

להערכת תארים אקדמיים בחו"ל באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, 

תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה  אוסביבה, גאוגרפיה או חקלאות. 

, או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד 2012 -לחוק ההנדסאים והכנאים, תשע"ג 15בסעיף 

 מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות.

 ו נתונות לו בהתאם לחוק הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהי

 סמכויות פקחים(. -הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית

 דרישות נוספות:

 שליטה ביישומי  -יישומי מחשבoffice. 

 מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה. בעל כשירות רפואית 

  תנגדת חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה מ 3רישום פלילי: משטרת ישראל הודיעה בתוך

 להסמכתו מטעמים של בטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.

 .כושר הבעה בכתב ובע"פ 

 רישיון נהיגה בתוקף. 

 מאפייני עשיה ייחודים בתפקיד:

 .יכולת בין אישית טובה, ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, אסרטיביות ויכולת אכיפה 

  ,בהתאם לצורך.עבודה גם בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות 

 .%100: אחוז משרה

 .היחידה האזורית לאיכות הסביבהמנהל : כפיפות

 .בדירוג המח"ר/ הנדסאים 40-38 :מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

)אותו ניתן יש לצרף טופס שאלון אישי . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

להשיג דרך אתר האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא 

, 9909772-02התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 

 מיכל.

 .29/05/2019ולא יאוחר מיום  13/05/2019החל מיום  :מועד הגשה
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