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 1/2017 –מס' פומבי מכרז 
 סביבתיפקח/ת  לתפקיד 

 
 .שומרון: פקח/ת סביבתי/ת באיגוד ערים לאיכות הסביבה, תואר המשרה     

 
 דירוג המח"ר או מהנדסים. 38-40: דרגת המשרה ודירוגה      

 
 : משרה מלאה.היקף העסקה      
      

 חיצוני  סוג המכרז: 
 תיאור התפקיד:

בשטחי הרשויות המקומיות שבאיגוד ערים איכות הסביבה  שאי  בנו הפיקוח ואכיפ .1
חזור, זיהום מקורות מים ושפכים, בתחומים של: פסולת ומ לאיכות הסביבה שומרון 

, מחצבות ומגרסות , זיהום אוויר, חומרים מסוכנים, שמירת הניקיון, סביבה חקלאית 
 ועוד.פליטות מתעשיה 

 .האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירותהאכיפה של הפיקוח וביצוע מדיניות  .2

ביצוע סיורים בשטחי האיגוד, איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור הגורמים  .3
 הרלוונטיים למפגע.

עבודה משולבת עם גורמים באיגוד ותיאום ושיתוף פעולה עם גורמי חוץ, לרבות אנשי  .4
תאגידי מים וביוב, ,  המנהל האזרחיהמקצוע במשרדי הממשלה, משטרת ישראל, 

 מועצות אזוריות ורשויות מקומיות. 

מתן  .ות משפטיות ומתן עדות בבתי המשפטאיסוף חומר ראיות, לצורך הגשת תביע .5
 .הודעות, קנסות וברירת משפט

קבלת תלונות והודעות על עבירות סביבתיות ומתן מענה לפניות ציבור המתקבלות  .6
 באיגוד.

 גרתיות. עבודה מאומצת גם בשעות לא ש .7

 ובהתאם לצורכי האיגוד. טלות נוספות על פי דרישת מנהלי התחומים והמנכ"לביצוע מ .8

 לווי ובקרה על איסוף הפסולת וחומרי המחזור ברשויות האיגוד. .9

 
 תנאי סף:  
 השכלה ןדרישות מקצועיות  

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  .1

מדעי איכות  :חלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאיםמהמ

תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית  :או .הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות
או שקיבל הכרה מוועדת  16/6-לחוק ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג 11מוכרת כמשמעותה בסעיף 

 תמהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאוההסמכה באחד 

 .פקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לוהמ .2

בעל כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים , office שליטה ביישומי –יישומי מחשב  .3

 .נהיגה בתוקף רישיון ,ירישום פלילאי  , .לתפקידי אכיפה

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
  ייצוגיות  שירותיות  סדר וארגון  אסרטיביות ויכולת אכיפה  עבודה בשעות בלתי

 שגרתיות ובשעות נוספות
 

 דרישות רצויות נוספות:   .4

 היכרות בתחום החקירות,  יון מקצועי בתחום, ניסיון ידיעת חוקי איכות סביבה וניס
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כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, תקשורת אזור השירות , טובה של 

בינאישית ויחסי אנוש ברמה טובה, ייצוגיות, יוזמה, יכולת עבודה בצוות, אחראיות 
 ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.

 
התחומים המחלקות ונהלי מאו ל שומרון: מנכ"ל האיגוד לאיכות הסביבה כפיפות .5

 הרלוונטיים .
 

מועמד העונה על הדרישות   . 4/6/17ם  בקשות למכרז יש להגיש עד יו    8/5/17 המכרז: מועד פרסום 
הנ"ל מוזמן לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה וניסיון 

   .03-9367135:, טלפוןגבי סולומון   איש הקשר לעניין מכרז זה:  בעבודה.
 .shomron@enviosh.org.ilמייל 

 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 
 
 

 ,בכבוד רב                 
 

 שלומי לנגר       
 מ.מ. אורניתיו"ר האיגוד וראש     

 


