כ"א באדר תשע"ח
 8במרץ 2018

לכבוד
לשכת הדובר
א.ג.נ,.

ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי כ"ח באדר תשע"ח  15/3/2018את המכרז הבא:
מכרז חיצוני מס'  - 29/2018תברואן במח' רישוי עסקים

תיאור התפקיד:
מתן שירותי תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית ,ולשם שמירה על
איכות הסביבה .עיקרי התפקיד:
א .פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומית.
ב .מתן חוו"ד מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק (לגבי עסקים המחויבים ברישוי)
ג .טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות  -מסירת חוו"ד ,הודעות וצווים.
ד .בדיקת דגימות של מי שתייה ומי רחצה ,לאחר שהוסמך לכך (הסמכה כדוגם מים).
ה .אימות תכנית הגשה מול מצב קיים בעסק ,אישור ו/או פסילת תכנית המוגשת ע"י בעל העסק
ו .הכנת תכנית עבודה לביצוע ביקורות בבתי עסק בתיאום עם מנהלת המחלקה.
ז .פיקוח תברואתי בירידי מזון  -אירוע המוני בהתאם לדרישות וצרכי המחלקה.
השכלה:
א 12 .שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
ב .תעודה של אחראי לתברואה וסביבה (תברואן) שהנפיק מוסד מוכר.
או תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים ,במדור הנדסת הסביבה.
או תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים ,יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר
סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.
או תעודה של תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה ,יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר
לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.
או תעודת רישום בפנקס המהנדסים ,במדור הנדסה – איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית.
ניסיון :ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות בתחומים הבאים :מזון ,תברואה ואיכות סביבה.
מאפייני עשייה הייחודיים בתפקיד:
א .עבודה בסביבה לא נוחה (רעש ,קור ,חום ,רטיבות ,אבק ,לכלוך ,רוח ,מפגיע ריח).
ב .חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי (זיהום אוויר ,חומרי הדברה ,חשיפה לחיידקים).
ג .התמודדות אל מול בעלי עסקים בהיבטים של פיקוח ובקרה.
דרישות נוספות:
א .שפות  -עברית ברמה גבוהה.
ב .יישומי המחשב  -היכרות עם תוכנות ה.office -
ג .רישיון נהיגה בתוקף.
שכר  -דרגה  6-9דרוג מנהלי
כפיפות  -למנהלת המחלקה
היקף משרה 100/100 -
המעוניינים יוכלו להגיש בקשותיהם למשרה בצירוף קורות חיים ,המלצות וצילומי תעודות ,לרבות
היעדר רישום פלילי במסירה אישית בלבד ,עד  12/4/2018שעה ( 12:00למעט בין התאריכים
 5/4/18 – 1/4/18כולל ,בהם משרדי העירייה יהיו סגורים לרגל חג פסח) במשאבי אנוש בעיריית
ראש  -העין רחוב שילה  21טל'.03 -9007290/256 :
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,
מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור
יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה.
בכבוד רב
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
שלום בן משה
ראש העיר

