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הארכה -תבוראו לתפקיד 
 1977ו•ז תשללעבודה) עובדים קבלת (כוהל המקומיות המועצות צו 

 :התפקידתואר 
איכות על שמירה ולשם  ,המקומיתהרשות בתחומי וניקיון סדר על שמירה לשם תברואה שירותי מתן 

 .הסביבה

 :התפקידתיאור 
 .המקומיתהרשות בתחומי עסק בתי על תברואתי פיקוח 	 .1

 .ברישוי)המחויבים עסקים (לגבי עסק לרישיונות בנוגע התברואתי בתחום מקצועית דעת חוות מתן 	 .2

 ,הסרתם ,בהםהטיפול על פיקוח  .סביבתימפגע של ואיתור לזיהוי ועידונים פתוחים בשטחים סיורים  .3
 .הסביבהלהגנת המשרד מופקד עליהם החוקים י "עפראיות איסוף 

 .וצוויםהודעות  ,דעתחוות מסירת -הרשות בתחומי תברואתיים במפגעים טיפול 	 .4

 .מים)כדוגם (הסמכה לכך שהוסמך לאחר  ,רחצהומי שתייה מי של דגימות קת יבד	 .5

 .הדברהפעולות על ופיקוח הרשות בתחומי הדברה צרכי אבחון 	 .6


המחלקה. מכהל להנחיות כפוף נוספות משימות ביצוע  .7


 :סףתנאי 

 :מקצועיותודרישות השכלה 

מוסד שהנפיק (תברואן) וסביבה לתברואה אחראי של תעודה  ,מלאה בגרות תעודת או לימוד שנות  12	•
 .מוכר

בפנקס רישום תעודת או  ,הסביבההנדסת במדור והטכנאים, ההנדסאים בפנקס רישום תעודת או  •

לימודי תכנית של בהצלחה סיום לאחר מוכר מוסד שהנפיק תעודה עם יחד והטכנאים ההנדסאים 
השלמה. 

לאחר מוכר מוסד שהנפיק תעודה עם יחד  ,גבוההלהשכלה ממוסד לפחות ראשון תואר של תעודה או 	 •
הנדסה- במדור  ,המהנדסיםבפנקס רישום תעודת או  ,·השלמהלימודי תכנית של בהצלחה סיום 

אביגדור 

אורות 

אחוה 

אמונים 

שוביה באר 

עזרא בית 

בצוון 

גבעתי 

חצב 

חצור קיבוץ 

יגון 

אחים כפר 

ורבורג כפר 

כנות 

מרים מחנה 

מבשח נווה 

בנים ניר 

עזר 

עזריקם 

ערוגות 

עוזיהו שדה 

שתולים 

תימורים 

יחיאל תלמי 

שוביה באר א.ת. 

כנות א.ת. 

הלום עד א.ת. 

ראם פארק א.ת. 

אזרחית. הנדסה שבענף סביבה איכות 

 :מקצועיניסיון 
 .ניסיוןלבעלי עדיפות  ,כדרשלא מקצועי- ניסיון 

 :נוספותדרישות 
גבוהה. ברמה עברית  :שפות 	 •

 .OFFICEתוככות עם היכרות  ,מחשביישומי 	 •

בתוקף נהיגה רישיון  •

 :בתפקידהייחודיים העשייה מאפייני 
 ,אבק ,רטיבות ,חום ,קור ,(רעשכוחה לא בסביבה עבודה  •

 ,אוויר(זיהום פיזי סיכון להוות העלולים לגורמים חשיפה 	 •

 .ריח)מפגעי  ,רוח ,לכלוך

 .לחיידקים)חשיפה הדברה, חומרי 

 .ובקרה פיקוח של בהיבטים עסקים בעלי מול אל התמודדות 	 •


 .משרה 100%:משרההיקף 


 .הסביבהאיכות מחלקת ת 1למכהל :כפיפות

 .לתעודותבהתאם טככאים 1הכדסאיםאו מנהלי דרוג לפי  6-91דרגות מתח  :העסקהתנאי 


 :הערות 

קרבת על בכתב הצהרה  ,המלצות ,תעודותחיים, קורות ישלחו  ,הסףבתנאי העומדים מועמדים  •
כאלה) שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד של משפחה 

 .www.beer-tuvia.org.il,המועצהמאתר להוריד ניתן אותו למועמד ושאלון 
 .08-8509736לפקס 

 .ולהיפךכקבה ללשון גם הכוונה  ,זכרבלשון נאמר בו מקום בכל 	 •

 .08-8509733/4/5בטלפון לקבל ניתן נוספים פרטים 	 •
של משפחה קרבת על בכתב הצהרה צירוף לרבות רלוונטיים /אישורים תעודות ללא שתוגש בקשה 

 .תידוןלא כאלה), שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד 
 .A-ד'.Aר;. AG,לתאריועד מועמדות להגיש ניתן 

 r ה~;;:~~,

 08-8583677www.beer-tuvia.org.itפקס  08-8509800טלפון 
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