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מכרז פנים/חוץ מס' 170/2017
אגף שאיפ"ה (שפור איכות פקוח הסביבה)  -היחידה לאיכות הסביבה

דרוש/ה :מנהל/ת מדור רישוי סביבתי ומניעת מפגעים
תיאור התפקיד:
 ניהול מערך התנאים הסביבתיים ברישיונות עסק של עסקים ,לרבות ביצוע פיקוח ובקרה אחר עמידה
בתנאים ומניעת/הסרת מפגעים מפעילותם.
 פיקוח ,בקרה וטיפול בתחום חומרים מסוכנים בעיר.
 ניהול תחום החירום בנושאי איכות סביבה בעירייה לרבות אירוע זיהום ים בשמן ,הערכות לכוננות
ותרגילים ואחריות על ניהול מערך הכוננות ביחידה.
 ניהול תחום פניות ציבור ,טיפול ומניעת מפגעים סביבתיים בנושאים הבאים רעש ,קרינה ,ריח,
אסבסט ,שפכים ,מזיקים ,איכות אוויר וכד' ,לרבות ביצוע מדידות ,כתיבת דוחות וביצוע בקרה על
הטיפול במפגע.
 ייזום ,קידום וניהול פרוייקטים בתחומי העיסוק הרלוונטים.
 ניהול מערך הספקים החיצוניים העובדים עם היחידה בנושאים הרלוונטים לרבות כתיבת מכרזים,
אחריות על ההתקשרויות וביצוע מעקב ,פיקוח ובקרה.
 אחריות לקשר ותיאום מול המשרד להגנת הסביבה בנושאי העיסוק הרלוונטים.
 בניית תוכניות עבודה רב שנתיות ותקופתיות לרבות כתיבת דוחות ביצוע לרבות מעקב ובקרה.
 ביצוע כוננות סביבה מחוץ לשעות העבודה.
 כפיפות :מנהלת היחידה לאיכות הסביבה.
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
 תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג ,או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים
אקדמאיים מחו"ל באחד מהתחומים הבאים :קיימות ,איכות הסביבה ,גאוגרפיה ,או במדעים באחד
התחומים הבאים :מדעי סביבה ,כימיה ,ביולוגיה ,מדעי כדור הארץ/גיאולוגיה ,מדעי הים ,חקלאות או
בהנדסה באחד מהתחומים הבאים :הנדסת סביבה ,הנדסה חקלאית ,הנדסה כימית ,ביוטכנולוגיה
או
הנדסאי/ת באותם תחומים ( רישום בפנקס ההנדסאים)



עבור בעלי תואר אקדמי  -ניסיון מוכח של שנה לפחות לפחות בעיסוק מקצועי בנושאים סביבתיים
(לא כולל תפקידי הדרכה חינוכית).
עבור הנדסאי/ת  -ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעיסוק מקצועי בנושאים סביבתיים (לא כולל
תפקידי הדרכה חינוכית).




רישיון נהיגה בתוקף.
המועמד שייבחר יידרש להשתתף ולסיים בהצלחה קורסי הסמכות רלוונטיות לנושאי רעש ,קרינה,
אסבסט וכל הסמכה נוספת נדרשת לביצוע התפקיד.

כישורים ודרישות נוספות:
 ניסיון של שנתיים בעבודה בתחום המקצועי הרלוונטי או ביחידה סביבתית ברשות
מקומית/באיגוד ערים  -יתרון
 יכולת הבעה בכתב ובעל פה.
 יכולת ורצון להשתתף בקורסים והכשרות שיתקיימו במקומות שונים בארץ.
 ידיעת השפה העברית על בוריה ,יתרון לידיעת השפה האנגלית.
 שליטה טובה במחשבים וביישומי אופיס.
 הבנה וידע נרחבים בתחומי איכות הסביבה.
 יכולת לעבודת צוות בשילוב יחסי אנוש טובים.
 יכולת עבודה ושיתוף פעולה עם גורמים עירוניים ,ממשלתיים ,ציבוריים ופרטיים.
 יכולת לקדם פרויקטים באופן עצמאי והבאתם לידי מימוש.
 מחויבות אישית לקידום נושאי הסביבה ברשות.
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות גמישות ובלתי שגרתיות כולל כוננות בשעות הערב עפ"י הצורך.
 מוכנות לנסיעות ברחבי העיר.
היקף משרה100% :
דרגה 37-39 :בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד בדרוג אקדמאים
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח'
בן גוריון  22הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום .16/11/2017
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה

