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 2022/72מס'   חיצוני  מכרז פנימי

 פקח סביבתי  למועצה מקומית ג'ת דרוש 

   פקח סביבתי   :תיאור המשרה

 משרה %  100: היקף העסקה

 .  35-38או דירוג הנדסאים    35-38או מח"ר  5-8מנהלי   :דירוג ודרגה

 תיאור תפקיד :  

 הסביבה בתחום השיפוט של הרשות המקומית או של איגוד פיקוח ואכיפה בתחום איכות 

 ערים לאיכות הסביבה. עיקרי התפקיד: 

 .ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח 1

 וביצוע חקירות. 

 .תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט.  2

 .תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.  3

 תנאי סף :  

 השכלה ודרישות מקצועיות: 

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

 דמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: הכרה מהמחלקה להערכת תארים אק

 מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות.

 או:

 לחוק  11תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף  

 או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד  16/6-ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג

 , כימיה, סביבה, גאוגרפיה או חקלאות.מהתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה

 הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו  *

 סמכויות פקחים), כפי שהורה  –בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית 

 השר בהסכמת השר לביטחון פנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה 

 בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוק. השר 

 :דרישות ניסיון

 ניסיון מקצועי: לא נדרש 

 ניסיון ניהולי: לא נדרש 
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 :דרישות נוספות

 .עברית ברמה גבוהה –שפות 

 .office היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב

  .בעל כשירות רפואית מתאימה, וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה

חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה מתנגדת    3רישום פלילי: משטרת ישראל הודיעה בתוך 
  .הפלילי 2להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו 

 רישיון נהיגה בתוקף 

המועמד יחתום על תצהיר כי אינו מתנגד שתעשה פנייה על ידי המועצה למשטרה לקבלת רישום   
 משטרה למינויו.  פלילי והסכמת ה

כישורים אישיים: כושר ביטוי בכתב ובע”פ, יכולת לקיים תקשורת טובה עם צוותים מקצועיים,. 
אמינות ומהימנות ,עמידת בלחצים, יכולת למידה עצמית, ייצוגיות, תקשורת בינאישית טובה,  

 .יכולת טיפול במספר נושאים במקביל

 . רישוי עסקים מנהל מחלקת תברואה איכות הסביבה ו  :כפיפות

והמלצות+ שאלון   ןניסיו על המועמדים  להגיש קורות חיים+ אישורי השכלה + אישורי   :מנהלה
 . רש"פ משטרהטופס הצרה  ניגוד עניינים+ 

בצירוף מסמכים   ,במשרדי המועצה  , ידניתלמנהל יח' ההון האנושי הצעות מועמדות יש להגיש  
 . 14:00 בשעה 1.09.2022  , ראשון ותעודות השכלה המעידים על הכישורים הנדרשים עד יום 

 הצעות שיוגשו מעבר למועד זה ייפסלו. 

 *עדיפות תינתן לבחירת מועמדים בעלי מוגבלות למשרה הנדרשת 

א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,   174בהתאם להוראות סעיף  הערה:
מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור  

 יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. 

 ,המכרז מתייחס לגברים  1988-בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

    ונשים כאחד.

 בברכה                                                                                                                                       

 חאלד ג'רה                                                                                                                                     

 ראש המועצה .     


