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מכרז מס' 8-2022
ריכוז ופיקוח סביבתי בנושא פסולת ויישום הסדרי טיפול בפסולת
תאריך המכרז 15/2/22 :

( 100%משרה ממומנת)
אחוז משרה:
דרגה :הנדסאים  /מח"ר
דרגה 37-39 :
מותנה בתקציב ל 3-שנים
תיאור התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

קידום נושא הטיפול בפסולת והסדרי הפסולת ברשויות בתחום היחידה
פיקוח על נושא מפגעי פסולת ,אתרי פסולת ,איסוף פסולת ,הסדרי פסולת וכדומה.
עבודת שטח עצמאית מרובה מול גורמים מגוונים במרחב היחידה
ייזום ,תכנון ויישום תהליכים עירוניים לקידום נושא הטיפול בפסולת.
תיאום ויצירת שותפויות בתחום הרשות המקומית ובין הרשות לבין תאגידי המיחזור ,מוסדות שונים,
ארגונים חוץ מוסדיים והציבור הרחב.
שותף בוועדות היגוי לאתרי פסולת בתחום היחידה.
יוזם  ,מרכז ,מלווה  ,ומבצע סקרים ופרויקטים בנושא טיפול בפסולת ,צמצום נפח פסולת ,שימוש חוזר
ומחזור בתחומי הרשות ביחידה.
גיוס כספים ותקציבים באמצעות כתיבת בקשות סיוע ממשרדי ממשלה.
ניהול ,מעקב ודיווח תקציבי המחזור המוקצים ליחידה ,בהנחיית מנהל היחידה.
סיוע בהכנת תכניות חינוכיות ,מערכי שיעור ומצגות בנושא .
שותף בתוכנית חינוך והסברה לציבור הרחב בתחום היחידה.
ביצוע משימות נוספות ככול שידרשו ע"י הממונה

דרישות התפקיד:
• בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים :מדעי איכות הסביבה ,סביבה או תכנון
סביבה ,גיאוגרפיה  ,כמיה או חקלאות .או בעל תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת
כמשמעותה בסעיף  15לחוק ההנדסאים והטכנאים ,תשע"ג 2012 -או שקיבל הכרה מוועדת הסמכה באחד
מהתחומים הבאים :מדעי איכות הסביבה ,סביבה או תכנון סביבה ,גיאוגרפיה  ,כמיה או חקלאות.
• הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק
הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) ,כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון
פנים ,ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח ,כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק.
• בעל כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה.
• רישום פלילי :משטרת ישראל הודיעה בתוך  3חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה מתנגדת
מטעמים של ביטחון הציבור ,לרבות בשל עברו הפלילי.
• ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה
• ידע בעבודה עם מחשב
• יכולת עבודה בשעות גמישות
• חובה רישיון נהיגה ורכב
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כושר עבודה בצוות ,יוזמה אישית ,יכולת ארגון ,תכנון ותאום ,יכולת קבלת החלטות ,כושר ניהול
מו"מ ,סמכותיות נשיאה באחריות ,יכולת לרתום ולהניע אנשים  ,יכולת להוביל תכוניות ופרויקטים.
יכולת עבודת בשטח (כולל נסיעות -עבודה עם שלוש רשויות)
בעל כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקיד אכיפה.
רישום פלילי :משטרת ישראל הודיעה בתוך  3חודשים מפניית הרשות כי אינה מתנגדת להסמכתו
מטעמים של ביטחון הציבור ,לרבות בשל עברו הפלילי.
עבודת שטח עצמאית מרובה ונסיעה במרחב הרשויות ערד ,תמר וירוחם.

לקבלת פרטים נוספים נא לפנות לגב' איילה אברהמי גובר ,מנהלת היחידה לאיכות הסביבה טל08-9953224 :
לפניה למכרז ולהגשת מועמדות יש ללחוץ על הקישור למערכת המקוונת  :פקח סביבתי  8-22עד לתאריך :
 15/2/22בשעה ( 12:00בצהרים) בצירוף התעודות הנדרשות על פי תנאי הסף.
לשאלות ובירורים ניתן לפנות למייל jobs@arad.muni.il
הערות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ,התשפ"א 2021-תינתן עדיפות למועמד המשתייך
לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ; חרדים ,עולים חדשים ,בעלי מוגבלויות ,עולים מאתיופיה וכו'  ,אם
המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
למועמד בעל מוגבלות שמורה הזכות לקבל התאמות אשר ידרשו לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה
לעבודה.
בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה .הזדמנות שווה ניתנת לאישה
ולגבר ,בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
מועמד/ת שימצא  /שתימצא מתאים/מתאימה למלא המשרה המוכרזת ,אפשר שיידרש/שתידרש לעבור
תהליך מיון/מבחן התאמה.
מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין
ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה; בהתאם להוראות הדין ,הנחיות
וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.
לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות ( פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
מס'  2011/2ביום א' בניסן התשע"א 5 ,באפריל  )- 2011על המועמד שייבחר למשרה המשרות
המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם
יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד ,בהתאם להוראות הנוהל.
הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו לו בהתאם לחוק הרשויות
המקומיות.

עיריית ערד מחלקת משאבי אנוש jobs@arad.muni.il www.arad.muni.il -08

www.arad.muni.il

