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 מכרז חיצוני  -הארכת פרסום  

 5/2022 – רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה

 %100: היקף משרה

 : מנהל היח' להגנת הסביבה או מי שהוסמך על ידוכפיפות ארגונית

  39-37: דירוג מח"ר דרוג ודרגת המשרה

 תיאור התפקיד:

בהתאם למדיניות המשרד להגנת  פיקוח וטיפול בתחום איכות הסביבה במסגרת הליכי רישוי עסקים
 הסביבה והנחיותיו.

ביצוע כל משימה במסגרת עבודת היחידה לאיכות הסביבה כפי שיידרש ע"י מנהל המחלקה או מי 
 מטעמו.

 תנאי סף

תואר אקדמי  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או מוכר ע"י  המחלקה להערכת תארים מחו"ל  .1
ים, גיאולוגיה, מדעי  הסביבה, לימודי סביבה, באחד התחומים הבאים: מדעי הטבע, קרקע ומ

כימיה, חקלאות, מדעי כדור הארץ, מדעי החיים, הנדסה אזרחית, הנדסת סביבה, הנדסה 
חקלאית, הנדסת כימית, הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, הנדסת מכונות או תואר הנדסאי/ית 

 איכות סביבה.

 יתרון. –תואר שני באחד מן התחומים שפורטו לעיל   .2

ניסיון מוכח בעבודה בתחומים סביבתיים או ברגולציה או בניהול פרויקטים ציבוריים או  .3
 בתעשייה.

A. .לבעלי תואר ראשון: שנתיים לפחות מיום הזכאות לתואר 

B. .לבעלי תואר שני: תקופת התואר השני תתקבל כניסיון 

C. .לבעלי תואר הנדסאי איכות סביבה: שלוש שנים לפחות מיום הזכאות לתואר 

 יון מוכח בעבודה בתחומי בקרה, תכנון או ייעוץ.ניס .4

 ניסיון קודם בתחום רישוי עסקים. .5

 ניסיון בכתיבת תכניות עבודה וניהול פרויקטים. .6

 הבנה וידע בתחומי סביבה וטבע עירוני. .7

 יכולת עבודה בצוות, אחריות, תקשורת בינאישית טובה, יכולת הנעת תהליכים. .8

 ירתיות, מקצועיות.יחסי אנוש מעולים, אסרטיביות, יצ .9

 שליטה מלאה ביישומי המחשב. .10

 יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ. .11
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יובהר כי מדובר במשרה בלתי צמיתה: עם הפסקת התקצוב ע"י המשרד להגנת הסביבה הרי 
 שתופסק העסקת העובד/ת בתפקיד זה.

 

 זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמה הנדרשת לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.

לחוק שיווין לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9-ו 3תבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 
ת ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ 1998

 המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות 173לפי סעיף 

 התפקיד.
 

 ות:בצרוף האסמכתאות הבא co.il-mc@k.8הצעות מועמדות יש להגיש לכתובת 
 

ובהם לוגו דף ע"ג  המעדים עד ניסיון מקצועי אשר נתנו מהעסיק  תעודת השכלה, אישורי מעסיקים
 תיאורי התפקידים, היקפי משרות, תאריכי העסקה מלאים , חתימה וחותמת המעסיקים והמלצות.

 
 .15:00 בשעה 17.7.2022 ניתן להגיש מועמדות עד ליום 

 
 ם ואישורים המעידים על עמידה בתנאי הסף לתפקיד.חשוב לציין, חובה לצרף קורות חיי

 הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד, תיפסל על הסף.
 

 התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

טרנט ניתן לקבל פרטים על המכרזים באופן מלא וכן טפסים להגשת מועמדות )שאלון אישי( באתר האינ
 co.il-www.k.8של העירייה שכתובתו: 
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