
 

 למועצה מקומית גבעת זאב

 תברואן דרוש
  מכרז פנימי / פומבי

 7 – 9+ –מנהלי  * מתח הדרגות  –* דירוג   50% –היקף משרה 

 

 יאור התפקיד:ת
מתן שירותי תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית, ולשם שמירה על איכות 

 הסביבה. עיקרי התפקיד:

 סק בתחומי הרשות המקומית.פיקוח תברואתי על בתי ע .א

 מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק )לגבי עסקים המחויבים ברישוי(. .ב

 מסירת חוות דעת, הודעות וצווים. –טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות  .ג

 בדיקת דגימות של מי שתיה ומי רחצה, לאחר שהוסמך לכך )הסמכה כדוגם מים(. .ד

 צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה.אבחון  .ה

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות
 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. 12 .א

 תעודה של אחראי לתברואה וסביבה )תברואן( שהנפיק מוסד מוכר. .ב

 תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה. –או 

 ההנדסאים והטכנאים, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום  תעודת רישום בפנקס –או 

 בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.       

 תעודה של תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה, יחד על תעודה שהנפיק מוסד מוכר  –או 

 לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.       

 איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית. –רישום בפנקס המהנדסים, במדור הנדסה תעודת  –או 

 דרישות נוספות
 עברית ברמה גבוהה. –שפות 

 .OFFICE -היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב 

 בתוקף. –רישיון נהיגה 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 לוך, רוח, מפגעי ריח(.עבודה בסביבה לא נוחה )רעש, קור, חום, רטיבות, אבק, לכ .א

 חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי )זיהום אוויר, חומרי הדברה, חשיפה לחיידקים(. .ב

 התמודדות אל מול בעלי עסקים בהיבטים של פיקוח ובקרה. .ג

 כפיפות ארגונית:
 מנכ"ל המועצה, מנהל שפ"ע.

 
 תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה  2021-בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) התשפ"א - (הערות

  .לייצוג הולם אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים הזכאית             

 .בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה             -

 

 

                             ם לתנאי סף+ מסמכים העוני ניתן לשלוח קורות חיים
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