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 2016נובמבר  08שלישי יום 

ז "תשעחשוך  'ז

בע"מ בדרום המושבים לחברת 

חיצוני  96/2016מכרז 

ות 1דרושים

הארכה -משרה  100%וטרינר רופא  :לתפקיד

 :ועיקרוהתפקיד תיאור 
מוצרים על לפיקוח הראשי הווטרינרי הרופא והנחיות להסמכה בהתאם יעבוד הווטרינר הרופא 	 •

 .החימן 
עוף) כמוצרי החי מן ותוצרת חיים בעלי של ייצוא על לפיקוח תקנות פי על החי מן מוצרים בדיקת 	 •

מוצריהם ווחלב דבש  ,יענים ,כדגיםהחי מן ותוצרת ח  11בעייצוא על לפיקוח ותקנות  1976ז  11תשל
בעלי מחלות לתקנות בהתאם מיבוא וקרביים בשר ושחרור בדיקה  .1998ח  11תשנביצים) ומוצרי 
 .1974,ד  11תשלבשר) כיבוא חיים 

קדם תכניות אימות  ;מונעת)ואחזקה המזון הגנת  ,SPS, ,HACCPכ מזון בטיחות מערכות אימות 	 •

 .ועקיבות  RECALLכגון 
 .הפיקוח נתוכנת מתקנות פעולות אחר ומעקב התאמה אי חות "דוכתיבת 	 •

 :בתפקידהייחודיים העשייה מאפייני 
 .הציבורבריאות על שמירה 	 •
 .המקצועייםבתכנים גבוהה ובקיאות ייצוגיות 	 •
 .החימן תוצרת ויצוא ליבוא מאושרים קירור בבתי פיקוח 	 •
 .שגרתיות לא בשעות עבודה  •

השכלה 
רופא מינוי בתוספת וטרינרית ברפואה לעסוק ישראלי רישיון -וטרינרית ברפואה אקדמי תואר 

וחלב דבש  ,יענים ,(דגיםהחי מן ותוצרת בע"ח ייצוא על לפיקוח לתקנות ב  3סעיף פי על וטרינר 
במשרד הווטרינריים השירותים של לייצוא מאושר במחסן תשנ"ח ביצים) ומוצרי ומוצריהם 
החקלאות; 

 HACCPכגון המזון בטיחות מערכות על ופיקוח הפעלה בנושא מוכר הסמכה קורס בוגר
,SPS,SSOP)*(,  המזוןוהגנת עקיבות. 

 ;לייצואמאושרים מפעלים על וטרינרי בפיקוח ניסיון רצוי 
 ;ממוחשבותמערכות עם בעבודה וניסיון ידע 


 ,ש  11ש 42.5משרה  100%:ושכרמשרה היקף 

ט ו"רהסכם לפי מקובל דירוג לפי או וטרינריים רופאים בדרוג  3-6שכר ערך לשווה קרוב 


 :אישייםכישורים 

 ;ומוסדותקהל עובדים, עם נאות מגע קיום כושר  ,ומתןמשא ניהול כושר  ;ובקרהפיקוח כושר 

 ;גבוההברמה פ "ובעבכתב הבעה כושר 

 :הערות

קרבת על בכתב הצהרה  ,המלצות ,תעודות ,חייםקורות 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 
 .08-8S09736לפקס 

 .ולהיפרנקבה ללשון גם הכוונה  ,זכרבלשון נאמר בו מקום בכל 	 •
 .08-8S09733tSבטלפון לקבל ניתן נוספים פרטים 	 •

קרבת על בכתב הצהרה צירוף לרבות רלוונטיים /אישורים תעודות ללא שתוגש בקשה 	 •
שקיימים (ככל ציבור לנבחרי או במועצה המועסקים לעובדים המועמד של משפחה 

 .תידוןלא  ,כאלה)

 ~3..ו 1~ג>ו  L=לתאריועד מועמדות להגיש ניתר 	 •

1S 3י -טובא ית  ן ה מועצה נ  ,,'-טו
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