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 3/2021 כא מכרז פנימי/חיצוני
 למועצה האזורית באר טוביה

 דרוש/ה
 תברואן 

 1977-תשל"זצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, 

 תואר התפקיד

 .מתן שירותי תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית, ולשם שמירה על איכות הסביבה
 תיאור התפקיד

 פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומית 

  וי(לגבי עסקים המחויבים בריש)מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק 

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

  (הסמכה כדוגם מים)בדיקת דגימות של מי שתייה ומי רחצה, לאחר שהוסמך לכך 

 אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה. 

 דרישות התפקיד
 :ודרישות מקצועיות השכלה

 .שהנפיק מוסד מוכר)תברואן( תעודה של אחראי לתברואה וסביבה  .בגרות מלאהשנות לימוד או תעודת  12

  .תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה -ו א

תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית  -או 

 .לימודי השלמה
יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה  ,ל תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוההתעודה ש -ו א

 .של תכנית לימודי השלמה
 .סביבה שבענף הנדסה אזרחית איכות –תעודת רישום בפנקס המהנדסים, במדור הנדסה  -או 

 :דרישות וניסיון

 .מזון, תברואה ואיכות סביבהשל שנה אחת לפחות בתחומים הבאים:  -ניסיון מקצועי 
 לא נדרש  –ניסיון ניהולי 

 דרישות נוספות:
 עברית ברמה גבוהה  - שפות

 .OFFICE-היכרות עם תוכנות ה - יישומי המחשב

 .בתוקף –רישיון נהיגה 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

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

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

 התמודדות אל מול בעלי עסקים בהיבטים של פיקוח ובקרה 

 היקף העסקה ותנאי העסקה ושכר:

 .הנדסאים/מהנדסים/בדירוג מח"ר +(39) 39 – 36בדירוג המנהלי או  +(9)9 – 6מתח דרגות משרה ,  100% –היקף משרה 
 כפיפות:

 איכות הסביבה ת /למנהל

 הערות :

מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות, הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד 

 לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה(
 drushim@beer-tuvia.org.ilלמייל:  www.beer-tuvia.org.ilושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: 

 .בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך 

 .תינתן עדיפות למועמדים עם מוגבלויות 

 08-8509706תן לקבל בטלפון פרטים נוספים ני. 

  בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של המועמד

 לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה(, לא תידון.
 

  25.03.2021להגיש מועמדות עד לתאריך: ניתן 

 בכבוד רב,   
 

 קובי אביבי  

 ראש המועצה
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