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מכרז פנים/חוץ מס' 83/2014
אגף שאיפ"ה – )שפור איכות פקוח הסביבה(
היח' לאיכות הסביבה
דרוש/ה  :מפקח/ת היחידה לאיכות הסביבה
תיאור התפקיד:
• ביצוע מעקב ובקרה על פרויקטים ופעילויות בעיר בעלי פוטנציאל השפעה על הסביבה,
בהתאם להנחיות וחקיקה סביבתית ,לרבות סלילת כביש .531
• פיקוח ,טיפול ואכיפה של מפגעים סביבתיים בעיר.
• טיפול בפניות ציבור בנושאים סביבתיים.
• ביצוע סיורים ,הכנת דוחות פיקוח ,הופעה בבית משפט במידת הצורך במסגרת אכיפת חוקי
הסביבה.
• ביצוע מדידות סביבתיות בהתאם לנדרש.
• עבודות נוספות ככל שיקבעו על ידי מנהל/ת היחידה לאיכות הסביבה.
דרישות התפקיד
• תואר אקדמאי מושלם/הנדסאי בתחומים הבאים :איכות הסביבה ,תכנון ,גיאוגרפיה ,מדעי טבע
או תואר אקדמאי מושלם/הנדסאי בתחומים הבאים :אדריכלות ,הנדסת בניין ,משפטים  +ניסיון
תעסוקתי של שנה לפחות בתחומי איכות הסביבה.
• עדיפות לבעלי הסמכות של המשרד להגנת הסביבה או הסמכות המאושרות על ידי המשרד
להגנת הסביבה בתחומים הבאים :אכיפה סביבתית ,מדידות קרינה ,מדידות רעש ואקוסטיקה,
סוקר אסבסט.
• אסרטיביות ,יכולת ניהול משא ומתן ויכולת ביצוע אכיפה מול גורמים שונים.
• תקשורת בין אישית ברמה גבוהה.
• כושר הבעה בכתב ובעל פה.
• 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.
• עדיפות לבעלי הבנה וידע של חוקי סביבה ויכולת מוכחת בהובלת פרויקטים סביבתיים
• נכונות לעבודת שטח בשעות גמישות ,כולל שעות הערב ולילה במידת הצורך ונסיעות ברחבי
העיר ,כולל זמינות לעבודה נוספת במסגרת שעות נוספות.
• ידיעת השפה העברית על בוריה ,יתרון לידיעת השפה האנגלית
• שליטה טובה בעבודה על מחשב וביישומי אופיס
• רישיון נהיגה לרכב/אופנוע בתוקף

דרגה:

 36-38בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל

היקף המשרה50% :
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש ,רח' סוקולוב
 11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום . 2/10/2014

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה

