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חיצוני  10~/2016מכרז 


ות 1דרושים


עובדים -2וטרינר רופא  :לתפקיד


משרה  50%,משרה  50%

 :ועיקרוהתפקיד תיאור 
והפצת מטרדים מניעת הציבור בריאות שמירת לצורך  Iהחימן ומזון ח "בעעל פיקוח 	 •

לחוקי  ,לתקנות ,לחוקיםבכפוף ובסביבתה, הרשות בתחומי ח 'בע'צער ומניעת  ,מחלות
 ,הפנים(משרד בתחום הרגולטורים הגופים והסמכות להנחיות ובהתאם הרשות של העזר 

 .המקומית)והרשות הסביבה הגנת  ,החקלאות ,הבריאות

 .המקומיתברשות ח "בעולאחזקת לרישוי הנוגעים ותקנות חוקים של ואכיפה פיקוח 	 •

 ,שיווק ,(מכירההמקומית ברשות החי מן למזון הנוגעות פעולות של ואכיפה פיקוח 	 •
 .וייצור)אכסון  ,הובלה ,החזקה

הפיקוח ובתחום ח "בעעל וההגנה הפיקוח בתחום הקהילה למען ופעילויות והסברה חינוך 	 •
 .מזוןעל 

 .והטמעתוח "בעעל הגנה נושא על פיקוח 	 •
משרד עם בתיאום הציבור בריאות על והגנה ח "בעמחלות הפצת למניעת פעולות ביצוע 	 •

 .החקלאותמשרד ועם הבריאות 
 :בתפקידהייחודיים העשייה מאפייני 

 .הציבורבריאות לבין בע"ח לרווחת לדאוג הצורך ביו איזון 	 •

 .המקצועייםבתכנים גבוהה ובקיאות ייצוגיות 	 •
 .הרשותיהרופא להנחיית בהתאם במפעלים/מוסדות  ,שגרתיותלא בשעות עבודה  •

השכלה 


 .בישראלוטרינרית ברפואה לעיסוק ורישיון הסמכה 


 .ח"בעמחלות ופקודת הכלבת פקודת פ זז עהווטרינרים השירותים מנהל הסמכת 

נוספות דרישות 

רישיון  ,officeה- תוכנת עם היכרות  ,מקצועיתספרות לקריאת אנגלית  ,גבוההברמה עברית 
 .רשותילרופא כפיפות  .בתוקףנהיגה 

ש 11ש  .וטרינררופא שכר ערך לשווה קרוב  ,21 25.משרה  50%:ושכרמשרה היקף 
 :אישייםכישורים 

יכולת  ,וחריצותשקדנות  ,ותפיסההבנה  ,וניקיוןסדר  ,אישיתומהימנות אמינות 	 •
עבודה יכולת  ,אחריותנשיאת  ,וארגוןניהול תכונות  ,למידהכושר  ,פ"ובעבכתב התבטאות 

 .בצוות

 :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 
 .08-8509736לפקס 

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

 .08-8S09733/Sבטלפון 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)
 AG.1(-1:{,f.:לתאריועד מועמדות להגיש ניתן 	 •

רב, בכבוד 

שור דרור 

החברה יו"ר 
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