
 בס"ד

 תברואן מוסמך – 19/קכאמס'  חיצונימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת

 

 .תברואן מוסמך: תואר התפקיד

 : תיאור התפקיד

 מתן שירותי תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית, ולשם שמירה על איכות הסביבה.

 :עיקרי התפקיד

 .פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומית 

 .)מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק )לגבי עסקים המחויבים ברישוי 

 מסירת חוות דעת, הודעות וצווים. -טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות 

 .ביצוע ביקורות במוסדות חינוך 

 הרשות ופיקוח על פעולות הדברה, אחריות על קבלן ההדברה. אבחון צרכי הדברה בתחומי 

 .פיקוח על בריכות שחיה 

  4טיפול באישורי טופס. 

 דרישות התפקיד: 

 12 .שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה 

  ,תעודת רישום בפנקס ההנדסאים  אותעודה של אחראי לתברואה וסביבה )תברואן( שהנפיק מוסד מוכר

תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים יחד עם תעודה  אוהסביבה,   והטכנאים במדור הנדסת

תעודה של תואר ראשון לפחות  אושהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה, 

, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי ממוסד להשכלה גבוהה

 איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית. -קס המהנדסים, במדור הנדסהתעודת רישום בפנ אוהשלמה, 

 שנות ניסיון לפחות בתחומים הבאים: מזון, תברואה ואיכות הסביבה. 3 -ניסיון מקצועי 

 עברית ברמה גבוהה. -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשבoffice. 

 .רישיון נהיגה בתוקף  

 מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד:

 רעש, קור, חום, רטיבות, אבק, לכלוך, רוח, מפגעי ריח(. עבודה בסביבה לא נוחה( 

 .)חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי )זיהום אוויר, חומרי הדברה, חשיפה לחיידקים 

 .התמודדות אל מול בעלי עסקים בהיבטים של פיקוח ובקרה 

  העיר.הדברת מזיקים ועישביה ברחבי פיקוח ובקרה על תכנית 

  לאיכלוס. 4בהליך אישור טופס עבודה מול קבלנים ותושבים 

 מחלקת רישוי עסקים.למנהל : כפיפות

 משרה. %100:היקף משרה

 בדירוג המח"ר/ הנדסאים. 39-36בדירוג המנהלי/  9-6: מתח דרגות

יש לצרף טופס שאלון אישי . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת  הגשת מועמדות:

)אותו ניתן להשיג דרך אתר האינטרנט של העירייה, בדגש על שאלון המיועד למשרה זו(, צילום ת.ז., קורות חיים 

ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו 

 , מיכל.9909772-02בטלפון 

 .15/08/2019ולא יאוחר מיום   29/07/2019: החל מיום מועד הגשה
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 ד"ר עליזה בלוך 
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