מכרז מס'  75/19לתפקיד מפקח/ת לאיכות הסביבה – הארכה
 100%משרה
הגדרת התפקיד
פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום השיפוט של הרשות המקומית או של איגוד ערים
לאיכות הסביבה  .עיקרי התפקיד-:
 .1ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח
וביצוע חקירות .
 .2תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים ,ומתן עדות בבתי משפט .
 .3תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה .
דרישות התפקיד
השכלה
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים
אקדמיים בחו"ל באחד מהתחומים הבאים :מדעי איכות הסביבה ,כימיה ,סביבה ,גאוגרפיה או
חקלאות .
או
תעודת הנדסאי שרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף  15לחוק ההנדסאים
והטכנאים ,תשע"ג 2012-או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים :מדעי
איכות הסביבה ,כימיה ,סביבה ,גאוגרפיה או חקלאות .
הפקח יחוייב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם
לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים) .
דרישות נוספות לתפקיד
רישיון נהיגה בתוקף .
שליטה ביישומי OFFICE
עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,גמישות בשעות העבודה לרבות עבודה בפיצול ,נסיעות בתפקיד.
בעל כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה .
כפיפות ארגונית – מנהל מח' אכיפה סביבתית
ההעסקה תהיה בהסכם קיבוצי ,מתח דרגות  37-39בדירוג המח"ר/הנדסאים
לא ימונה מועמד למשרת פקח ,אלא אם כן קוימו הוראות הדין בכל הנוגע למסירת מידע מהרשם
הפלילי ,לעניין הוראות סעיף ( 170ב )1()1לפקודת העיריות .
מסגרת ההעסקה :יתכנו שינויים במסגרות ההעסקה למעבר לשבוע עבודה של  6ימים או
העסקה במשמרת שנייה ,עפ"י שיקול דעתה של העירייה .
מכרז זה מופנה לגברים ונשים כאחד ,לכן בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר
הכוונה גם ללשון נקבה.
לשאלות בלבד ניתן לפנות במייל  sarab@ashdod.muni.il :או לטלפון . 08-8545060

המועמדים העונים לדרישות התפקיד יפנו בכתב באמצעות טופס "פרטי מועמד למשרה",
שאותו ניתן להוריד מכאן או לקבלו במשרדי אגף משאבי אנוש בעירייה .את הבקשה יש
להגיש במעטפה סגורה תוך ציון מספר ושם המכרז ,בצירוף קורות חיים ,המלצות ומסמכים
לעניין השכלה ,ניסיון מקצועי וכישורים כנדרש לאגף משאבי אנוש ,רחוב הגדוד העברי ,10
ת.ד ,28 .אשדוד .7710001
בקשות יתקבלו עד לתאריך  13/6/19בשעה .16:00
בקשות שתתקבלנה במשרדי אגף משאבי אנוש לאחר המועד האמור לא תובאנה בחשבון .רק
פניות מתאימות תיענינה .

