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מכרז פומבי 04/2018
דרוש מנהל/ת מחלקת תעשיה ומהנדס/ת האיגוד
איגוד ערים לאיכות הסביבה-גליל מערבי מחפש מועמד/ת לתפקיד מנהל/ת מחלקת תעשיה ומהנדס/ת האיגוד.
תיאור התפקיד
 מהנדס/ת האיגוד.
 ניהול הפיקוח על מפעלים בהיבטים הסביבתיים השונים בתעשייה :פליטות לאויר בארובה ולסביבה ,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 ,מניעת זהום נגר
עילי.
 ניהול יישום חוק העזר של האיגוד.
 ניהול יישום חקיקה סביבתית בתחום התעשייה ובתחומים נוספים ככל שיידרש.
 בחינת התאמה של מפעלים חדשים לאזור תעשייה נתון וקביעת תנאים לקבלת המפעל באזור נתון.
 מתן תנאים סביבתיים למפעלים בשלב בקשה להיתר הבניה ובשלב מתן רישיון העסק.
 ניהול הפיקוח על ניטור ארובות במפעלים ועל ניטור אוויר בסביבה בתעשייה ועוד.
 ניהול הניטור וניתוח ממצאים של מפגעי רעש וקביעת אמצעים למניעה רעש חזק ובלתי סביר.
 ניהול הניטור של קרינה בלתי מייננת וקביעת אמצעים למניעה ,מעקב אחר טיפול בחריגות כולל באזור מגורים
ומבני ציבור.
 ניהול ופיקוח על קידוחי קרקע לצורך מניעת זהום קרקע.
 איתור וזיהוי ריחות רעים בתחום התעשייה ותחומים אחרים ,וקביעת תנאים למניעתם.
 ניהול תלונות הקשורות בתעשייה ועוד וטיפול בפתרונות.
 פיקוח על עסקים בהיבטים סביבתיים.
 קשר עם מנהלי אגפי קיימות ברשויות המקומיות ,קשר עם מהנדסי הרשות ,מנהלי מחלקת רישוי עסקים,
תאגידי המים  ,אנשי המשרד להגנת הסביבה ,גופים ציבוריים כגון רשות המים ועוד ,והציבור הרחב.
 ניהול פרויקטים בהתאם לצרכי האיגוד (למשל ,סקר רעש  -גם בשעות שאינן שעות העבודה השגרתיות ,מדידות
קרינה בבי"ס ,ניטור סביבתי ועוד).
 החזקת כוננות סביבה.
 השתתפות בצוותי פיקוח גם בשעות לא רגילות.
 מתן מענה לתלונות ציבור בתחומים אלה.
דרישות ותנאי סף
א .תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומים של הנדסת סביבה ,הנדסה אזרחית ,הנדסת מים או הנדסה כימית או תחום
הנדסי דומה.
ב .רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,לפי חוק המהנדסים והאדריכלים ,תשי"ח.1958-
ג .המועמד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
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ניסיון מקצועי
ניסיון מקצועי קודם.
דרישות נוספות
 בקיאות בחקיקה עדכנית בתחומי הסביבה.
 עדיפות לבעל/ת הכשרה מקצועית בתחום התפקיד כפי שפורטו לעיל.
 יכולת תכלול יזום והנעה של תהליכי תכנון ,תאום וביצוע.
 יכולת לימוד עצמאית.
 אסרטיביות ,יחסי אנוש טובים ,יכולת עבודה בשיתופי פעולה מרובים.
 בקיאות ביישומי מחשב ובין היתר  GISוהתמחות ב ,Excelאוטוקאד.
 ניידות .
 עדיפות לתושב האזור .
היקף המשרה משרה מלאה ,נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות .
כפיפות :למנהל/ת אגף תשתיות באיגוד.
תנאי השכר :שכר לפי דירוג דרגה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

מועמדים העונים על הדרישות הנ"ל מוזמנים להגיש קו"ח בצירוף תעודות המעידות על השכלה וניסיון לדוא"ל -
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