
 

 

 מנהל מחלקה לאיכות הסביבה במצפה רמון

:תיאור התפקיד ייעוד   

הסביבה, ות אחריות פיקוח ובקרה על מכלול נושאי איכות הסביבה" איכות אוויר, שפכים, חומרים מסוכנים, רישוי עסקים, הפרדת פסולת במקור, ועדה לאיכ

עדכנות שוטפת , התמקצעות למידה והתםתלונות הציבור, יזום ניהול והטמעת ערכי קיימות וסביבה במערכת החינוך ובקהילה, יירוט והגשת קולות קוראים ייעודיי

מנהל.בהתאם להוראות הו בהתאם לתנאי המכרז והחוזהבידע המקצועי הנדרש, זאת   

:תחומי אחריות  

  ., קידומם בהתאם למדיניות זאתהמשרד להגנת הסביבה אווקומית ביצוע מדיניות הרשות המ .1

 .תיאום עם גורמים סביבתיים נוספים בקשר לאותו תחום  .2

 הטמעת חוק לאיכות הסביבה במועצה. .3

 פניות הציבור. .4

 ריכוז הוועדה לאיכות הסביבה )וועדה סטטוטורית( .5

 העלאת אחוזי המיחזור. .6

 החינוך ובקהילה.קידום ערכי קיימות וסביבה במערכת  .7

 )רעש, קרינה, זיהומי קרקע/אוויר/אור( םביצוע מדידות, בדיקות ,אכיפה בתחומים הרלוונטיי .8

 כולל השתתפות בהשתלמויות מקצועיות. התמקצעות ושיפור מתמיד של התחום המקצועי  .9

קיד:מאפייני העשייה הייחודיים בתפ     

 משימתיות.  

ים.דייקנות והקפדה בפרט*                

  סדר וארגון.  

  מקצועיות בתחום. 

       או כוננות שוטפת\עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות ו -בתחומים מסוימים.  

 

: מנכ"ל המועצהכפיפות  

 

 

 

 

 



 

 

:תנאים מקדימים למינוי ידע והשכלה  

:השכלה  

הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל 

 הבאים:

  מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות.

:או   

או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד  16/6-לחוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג 11תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 

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

:קורסים והכשרות מקצועיות  

רשלא נד   

  שפות :

בהתאם לצורך –עברית או ערבית   יתרון לשליטה באנגלית ברמה טכנית ומדעית .

:נויתנאים נוספים למי    

 רישיון נהיגה בתוקף

:יון מקצועיניס   

שנתיים בעבודה בתחום המקצועי הרלוונטי או ביחידה סביבתית ברשות מקומית/באיגוד עריםיתרון לניסיון של  .  

: לא נדרשניסיון ניהולי   

 יתרון : מגורים במצפה רמון.

תינתן עדיפות למועמד המשייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.  

 זכותו של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

יש לשלוח בכתובת הדוא"ל:  –קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה   

pninac@mzp.org.il 

 מועד סיום בגשת המספמכים עד לתאריך:  8.1.2023 בשעה 12:00

 קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו


