
מכרז פנימי/חיצוני
רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה

העיריות  ותקנות  תשנ"ב-1991  המקומיות,  הרשויות  חוק  חדש(,  )נוסח  העיריות  לפקודות  בהתאם 
)מכרזים לקבלת עובדים( התש"ם-1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה והזמנה להציג מועמדות. 

תיאור תפקיד
להגנת  המשרד  למדיניות  בהתאם  עסקים  רישוי  הליכי  במסגרת  הסביבה  איכות  בתחום  וטיפול  פיקוח 

הסביבה והנחיותיו.
תנאי סף

באחד     מחו''ל  תארים  להערכת  המחלקה  ע''י  המוכר  או  גבוהה  להשכלה  מוכר  ממוסד  אקדמי  תואר   #
כימיה,  ביולוגיה,  סביבה,  לימודי  הסביבה,  מדעי  גיאולוגיה,  ומים,  קרקע  הטבע,  מדעי  הבאים:  התחומים 
חקלאות, מדעי כדור הארץ, מדעי החיים, הנדסה אזרחית, הנדסת סביבה, הנדסה חקלאית, הנדסה כימית, 

הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, הנדסת מכונות או תואר הנדסאי/ת איכות סביבה.
# תואר שני באחד מן התחומים שפורטו לעיל – יתרון.  

# ניסיון מוכח בעבודה בתחומים סביבתיים או ברגולציה או בניהול פרויקטים ציבוריים  או בתעשייה.
     - לבעלי תואר ראשון: שנתיים לפחות מיום הזכאות לתואר.

     - לבעלי תואר שני:  תקופת התואר השני תתקבל כניסיון.
     - לבעלי תואר הנדסאי איכות סביבה: שלוש שנים לפחות מיום הזכאות לתואר.

#  ניסיון מוכח בעבודה בתחומי בקרה, תכנון או ייעוץ.
#  ניסיון קודם בתחום רישוי העסקים.  

#  ניסיון בכתיבת תוכניות עבודה וניהול פרויקטים.
#  לנעדרי דרישות השכלה כמפורט לעיל : חמש  שנות ניסיון לפחות בתחום רישוי עסקים

      מההיבט הסביבתי.
#  יכולת עבודה בצוות, אחריות, תקשורת בינאישית טובה, יכולת הנעת תהליכים.

#   יחסי אנוש מעולים, אסרטיביות, יצירתיות, מקצועיות.
#   שליטה מלאה ביישומי המחשב.   

#  יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ.
היקף המשרה: 100% משרה; 5 ימי עבודה.

כפיפות ארגונית: מנהל היח' להגנת הסביבה או מי שהוסמך על ידו.
דרוג ודרגת המשרה:  דירוג מח''ר 37-39.

הצעות מועמדות יש להגיש ללשכת המנכ''ל, הרצל 37,  או לכתובת המייל: jobs@k-8.co.il, בצרוף 
מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים )קו''ח, תעודות השכלה, אישורי העסקה, אישור רישום בפנקס 
וכו'( עד לתאריך 20/6/18 בשעה 15:00. ככל שהמועמדות נשלחת במייל יש לוודא קבלת מייל חוזר המאשר 

הגשת המועמדות.

הסביבה  להגנת  המשרד  ע''י  התקצוב  הפסקת  עם  צמיתה;  בלתי  במשרה  מדובר  כי   יובהר 
הרי שתופסק העסקת העובד/ת בתפקיד זה. 


