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 תעשיה דורמנהל/ת מ- 04/2019 מכרז פומבי מספר
 באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

 
  .תעשיה דורמ /תמחפש מועמד/ת לתפקיד מנהלערים לאיכות הסביבה גליל מערבי איגוד 

  אור התפקידית

 בארובה ולסביבה,יר והשונים בתעשייה: פליטות לאו ם הסביבתייםיבטימפעלים בהיקוח על פניהול ה 
 פליטות לשפכים, ניטור רעש, אחסנת חומרים מסוכנים, הערכות לחירום ולמניעת אירועי חומרים מסוכנים,    
  טיפול נכון בפסולות כולל פסולות חומ"ס, מניעת זהום קרקע , הנחיות ובקרה של טיפול בקרקע מזוהמת,     
  נגר עילי.מהום יזב ה וטיפולמניע   

  של האיגוד.עזר היישום חוק ניהול 

  דרש. יה ובתחומים נוספים ככל שיתעשייה סביבתית בתחום הקקיחניהול יישום 

 .בחינת התאמה של מפעלים חדשים לאזור תעשייה נתון וקביעת תנאים לקבלת המפעל באזור נתון 

 וברישיון העסק יבתיים למפעלים בהיתר הבניהמתן תנאים סב . 

 בתעשייה ועוד.ועל ניטור אוויר בסביבה במפעלים  הול הפיקוח על ניטור ארובותינ 

 ת רעש חזק ובלתי סביר.הול הניטור וניתוח ממצאים של מפגעי רעש וקביעת אמצעים למניעינ 
 מעקב אחר טיפול בחריגות כולל באזור מגורים הול הניטור של קרינה בלתי מייננת וקביעת אמצעים למניעהינ , 
 ומבני ציבור.    
 ותנאים לטיפול בקרקע מזוהמת  לצורך מניעת זהום קרקע ניהול ופיקוח על קידוחי קרקע. 

  וקביעת תנאים למניעתםותחומים אחרים, איתור וזיהוי ריחות רעים בתחום התעשייה . 

  .ניהול תלונות הקשורות בתעשייה ועוד וטיפול בפתרונות 
  בהיבטים סביבתיים.פיקוח על עסקים 

 מנהלי מחלקת רישוי עסקים, הרשות,  ימהנדסקשר עם  קיימות ברשויות המקומיות,אגפי עם מנהלי  קשר 
 והציבור הרחב.ציבוריים כגון רשות המים ועוד,  אנשי המשרד להגנת הסביבה, גופיםמים התאגידי    
 גם בשעות שאינן שעות העבודה השגרתיות - ניהול פרויקטים בהתאם לצרכי האיגוד )למשל, סקר רעש , 
 ניטור סביבתי ועוד(.מדידות קרינה בבי"ס,    
 בכל שעות היממה. החזקת כוננות סביבה  

 .השתתפות בצוותי פיקוח גם בשעות לא רגילות 
 .מתן מענה לתלונות ציבור בתחומים אלה 

 
 

  דרישות ותנאי סף

 להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל או, גבוהה להשכלה המועצה ידיעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר       

  הנדסה כימיתהנדסת מים, , הנדסה אזרחיתסביבה,  תהנדסבתחומים של  לארץ בחוץ אקדמיים תארים      

  הנדסי דומה.או תחום       
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 דרישות נוספות

 בעל/ת תואר מהנדס 

  הסביבה איכות בקיאות בתחום 

 צועית בתחומי התפקיד כפי שפורטו לעיל עדיפות לבעל/ת הכשרה מק 

  עדיפות למסיימי קורסים מקצועיים בתחומים שנכללים בהגדרת התפקיד 

  בתחומי הסביבהבקיאות בחקיקה ובתקינה עדכנית 

 תאום וביצועםוהנעה של תהליכייזום  יכולת תכלול , 

 יכולת לימוד עצמאית 

 פעולה מרוביםבשיתופי , יכולת עבודה יחסי אנוש טובים ,אסרטיביות 

 מחשב יישומיבקיאות ב  

  ניידות 

  עדיפות לתושב האזור  
 

 .בשעות לא שגרתיות הלעבוד נכונות מלאה.משרה  - המשרה היקף
 

  אגף תשתיות באיגוד/ת למנהל: כפיפות

 .9-7 ותדרג, מתח שכר לפי דירוג: תנאי השכר

 .  jobs@ecowest.co.il  ובתלכת במייל מערבי גליל הסביבה לאיכות ערים לאיגוד להפנות יש הבקשות את

 .28.4.19 מיוםחר לא יאו ואסמכתאות ח"קו בצרוף לפנות מתבקשים מתאימים מועמדים

 לגבי לימודים גבוהים וקורסים, האסמכתאות כל מעומדים שלא יגישו  .ייענו לא הסף בתנאי עומדים שאינם מועמדים

  לא ייענו. לעיל  כנדרש

 המודעה פונה לגברים ונשים כאחד.
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