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 1809-1.36מספרנו 
 ח"תשע ניסן ג"כ

 2018 אפריל 08

 04/2018 פומבי מכרז
 מנהל/ת מחלקת תעשיה ומהנדס/ת האיגודדרוש 

 
   .ומהנדס/ת האיגוד מחלקת תעשיה /תמחפש מועמד/ת לתפקיד מנהלגליל מערבי -איגוד ערים לאיכות הסביבה

  אור התפקידית

 האיגוד /ת מהנדס.  

 פליטות בארובה ולסביבה פליטות לאויר :השונים בתעשייה ם הסביבתייםיבטימפעלים בהיקוח על פניהול ה ,
טיפול נכון , אחסנת חומרים מסוכנים, הערכות לחירום ולמניעת אירועי חומרים מסוכניםרעש, ניטור לשפכים, 

 מניעת זהום נגרל בקרקע מזוהמת,  ל פסולות חומ"ס, מניעת זהום קרקע , הנחיות ובקרה של טיפופסולות כולב
  .עילי

  של האיגוד.עזר היישום חוק ניהול 

  דרש. יובתחומים נוספים ככל שי התעשייה סביבתית בתחום הקקיחניהול יישום 

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

  שיון העסק. ישלב מתן רהיתר הבניה ובקשה לבמתן תנאים סביבתיים למפעלים בשלב 

 יה ועודיבתעש ועל ניטור אוויר בסביבהבמפעלים  פיקוח על ניטור ארובותהול הינ. 

 רעש חזק ובלתי סביר ניטור וניתוח ממצאים של מפגעי רעש וקביעת אמצעים למניעההול הינ. 
 אחר טיפול בחריגות כולל באזור מגורים , מעקב ניטור של קרינה בלתי מייננת וקביעת אמצעים למניעההול הינ

 ומבני ציבור. 
 לצורך מניעת זהום קרקע יקוח על קידוחי קרקעהול ופינ. 
 וקביעת תנאים למניעתםותחומים אחרים,  רעים בתחום התעשייה איתור וזיהוי ריחות . 
  .ניהול תלונות הקשורות בתעשייה ועוד וטיפול בפתרונות 

  תייםבהיבטים סביבפיקוח על עסקים. 
 שוי עסקים,ימנהלי מחלקת ר  ,הרשות ימהנדסקשר עם  ,רשויות המקומיותקיימות באגפי מנהלי עם  קשר 

 והציבור הרחב.ציבוריים כגון רשות המים ועוד,  אנשי המשרד להגנת הסביבה, גופים,  מיםהתאגידי 
 מדידות גם בשעות שאינן שעות העבודה השגרתיות - ניהול פרויקטים בהתאם לצרכי האיגוד )למשל, סקר רעש ,

 .(ועוד קרינה בבי"ס, ניטור סביבתי
  .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 ידי המועצהעל ממוסד אקדמי מוכר  תואר ראשון .א

   או תחום  או הנדסה כימיתהנדסת מים , הנדסה אזרחיתסביבה,  תהנדסבתחומים של  לארץ בחוץ אקדמיים תארים      
  הנדסי דומה.      

 .1958-ח"תשי, והאדריכלים המהנדסים חוק לפי, והאדריכלים המהנדסים בפנקס רישום .ב
 .וןהמועמד לא הורשע בעבירה שיש עמה קל .ג
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  מקצועי ניסיון
 קודם.מקצועי סיון ינ
 

 דרישות נוספות

  בתחומי הסביבהבקיאות בחקיקה עדכנית. 

  הכשרה מקצועית בתחום התפקיד כפי שפורטו לעיל.עדיפות לבעל/ת 

 והנעה של תהליכי תכנון, תאום וביצועיזום  יכולת תכלול. 

 יכולת לימוד עצמאית. 

 ת עבודה בשיתופי פעולה מרובים, יכוליחסי אנוש טובים ,אסרטיביות. 

 ובין היתר  מחשב יישומיבקיאות בGIS והתמחות בExcelאוטוקאד ,. 

  ניידות. 

 עדיפות לתושב האזור . 
 

 .בשעות לא שגרתיות  הנכונות לעבוד, משרה מלאה המשרה היקף
 

 .אגף תשתיות באיגוד/ת למנהל: כפיפות

 .כפוף לאישור משרד הפניםשכר לפי דירוג דרגה או חוזה אישי ב : תנאי השכר

 

 - ל"דואל וניסיון השכלה על המעידות תעודותבצירוף קו"ח  להגיש ניםמוזמ ל"הנ תהדרישו על העונים יםמועמד

iljobs@ecowest.co. 

  .15:00 בשעה,  26.4.18 ,'ה מיום יאוחר לאלהגיש  יש למכרז בקשות

 .ייענו לא הסף בתנאי עומדים שאינם מועמדים .כאחד ונשים לגברים מופנה המכרז
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