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 היחידה לאיכות הסביבה  - ופיתוח הסביבה()שיפור איכות אגף שאיפ"ה 

 

 מנהל/ת מדור קיימותממלא/ת מקום דרוש/ה: 
 

 מילוי מקום בגין יציאה לחל"ת
 

 :תאור התפקיד

  ייזום, קידום וניהול פרויקטים בתחום הקיימות 

  )'קידום התייעלות סביבתית )מים, אנרגיה וכו 

 והפרויקטים העירוניים הנגזרים מיישומה 15-ניהול אמנת האקלים של פורום ה 

  לקיימות לעיריית הרצליה ויישומהאחריות על הכנת תוכנית אב 

  אחריות על גיוס משאבים ליחידה ממקורות חיצוניים )קולות קוראים בארץ ובחו"ל( לצורך קידום פרויקטים
 בנושא הקיימות

 אחריות על פיתוח תחום הגינות הקהילתיות והטבע העירוני בעיר 

 אחריות על הפקה וקידום אירועים סביבתיים בעיר 

  ככל שיקבעו על ידי מנהלת היחידה לאיכות הסביבהמשימות נוספות 

 :מנהל/ת היחידה לאיכות הסביבה  כפיפות 
 

 
 דרישות התפקיד:

 

 תנאי סף:
 

 השכלה

 אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים  תואר אקדמי מושלם 
 אקדמאיים מחו"ל

 או
 השכלה תורנית*

 או
  לחוק ההנדסאים 39הנדסאי/טכנאי רשום )רשום בפנקס ההנדסאים/טכנאים( בהתאם לסעיף  
 2012 -והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  
 

 ניסיון מקצועי

 סביבתיים )לא כולל בעיסוק בנושאים לפחות אחת ניסיון  שנת - *או השכלה תורנית עבור בעל תואר אקדמי
 הדרכה בנושאים סביבתיים(

 לא כולל הדרכה בנושאים סביבתיים(בנושאים סביבתיים בעיסוק לפחות ניסיון  שנתיים - עבור הנדסאי רשום( 

 בעיסוק בנושאים סביבתיים )לא כולל הדרכה בנושאים סביבתיים(לפחות שנות ניסיון  3 - םעבור טכנאי רשו 
 

  ניסיון מוכח בקידום פרוייקטים בתחום הקיימות/איכות סביבה 
 

 נהיגה בתוקף ויכולת ניידות רישיון 
 
 
 



 

 
 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון - כדור הארץמדעי הים/מדעי סביבה, הנדסת סביבה,  קיימות, איכות הסביבה, בתחומיתואר 

 הבנה וידע נרחבים בתחומי הקיימות ואיכות הסביבה 

 דת צוות בשילוב יחסי אנוש טוביםיכולת לעבו 

  גורמים עירוניים, ממשלתיים, ציבוריים ופרטייםיכולת עבודה ושיתוף פעולה עם 

 יכולת לקדם פרויקטים באופן עצמאי והבאתם לידי מימוש 

  מחויבות אישית לקידום נושאי הקיימות והסביבה ברשות 

 האנגלית ברמה טובה השפה ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת 

 יכולת הבעה בכתב ובעל פה 

  שליטה טובה במחשבים וביישומיoffice 

 ולנסיעות ברחבי העיר ובלתי שגרתיות נכונות לעבודה בשעות גמישות 
 

 בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל 39-37 :דרגה
 

  100% :היקף משרה
 

 ע"י עובד עירייה במילוי מקום תמאויש משרהה

  לעניין השכלה תורנית(מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות ) רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון*

 ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז: 
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  א. 
  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל  - ב. 
 הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול  - 
 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר 

 
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.il **או במייל 9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

  .03/02/2020 עד ליום
 
 , פניהבמידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת ה -באמצעות המייל  מסמכים/*בהגשת מועמדות*

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )בדרכים חלופיות  מסמכים/ולהגיש מועמדותיש לדאוג  

 
 לא תיענינה.א יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן ל

 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, 
 
 

 רב בכבוד 
 
 
 יהודה בן עזרא           
 העירייה מנכ"ל           
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