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 152/2020מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 איכות הסביבה  תמחלק -( שיפור, איכות ופיתוח הסביבה)אגף שאיפ"ה 

 

 מדור חינוך לקיימות  מנהל/תדרוש/ה: 
 

 איכות הסביבה: מנהל מחלקת כפיפות
 

 תיאור התפקיד:

 ניהול החינוך הסביבתי ברשות כולל גיוס משאבים 

 להשכלה גבוהה, לרבות  הטמעת נושא הקיימות במוסדות החינוך השונים החל מגני ילדים ועד למוסדות
 מוסדות חינוך בלתי פורמליים

 אירועים, הרצאות, השתלמויות, סיורים ופעילויות בנושא סביבה וקיימות למוסדות החינוך ייזום וארגון 

 חינוכיים במוסדות החינוך -ייזום והובלת פרויקטים סביבתיים 

 הנחייה, הדרכה, ייעוץ וסיוע מקצועי לגורמים במערכת החינוך 

 פיתוח, הכנת והפצת חומרי לימוד למוסדות החינוך והקהילה 

 ול הנחיית בתי ספר וגנים לתהליך הסמכה למוסד חינוכי ירוקליווי וניה 

 ,במחלקההכשרה וניהול של בנות שירות, סטודנטים ומתנדבים  אחריות על ליווי 

 ב שנתי ומעקב אחר ביצועו וניצולובניית תקצי 

 ם, ליווי ומעקב אחר ביצועם בפועלמילוי קולות קוראי 

 והפקת דוחות פעילות יצועהכנת תכנית עבודה, קביעת יעדים, בקרה על ב 

 הכוללת נסיעות ברחבי העיר  שטח ה משרדית לצד עבודתהתפקיד משלב עבוד 

 כל משימה נוספת שתוגדר ע"י מנהל המחלקה או הנהלת אגף שאיפ"ה 
 

 
 דרישות התפקיד:

 

 תנאי סף:
 

 השכלה

 תאריםמושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת  תואר אקדמי 
 חינוך /מדעי הסביבה / איכות הסביבה/ קיימות / אקדמאיים מחו"ל באחד מהתחומים הבאים:  
 מדעי הים/תואר רלוונטי אחר שעיקר עיסוקו בנושאים סביבתיים 

 או
 לחוק ההנדסאים  39)רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים( בהתאם לסעיף  באותם תחומיםם והנדסאי רש

 2012 -כים, התשע"ג והטכנאים המוסמ

 ניסיון מקצועי

  שנים לפחות בתחום החינוך הסביבתי בארץ 3ניסיון מוכח של  -עבור בעל תואר אקדמי  

  שנים לפחות בתחום החינוך הסביבתי בארץ 4ניסיון מוכח של  -עבור הנדסאי רשום 

 סביבתיים-ניסיון מוכח בהובלת פרויקטים חינוכיים 
 

 רישיונות

  וניידותרישיון נהיגה בתוקף 
 



 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 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 

 ידיעת השפה העברית על בוריה, יתרון לידיעת השפה האנגלית 

  שליטה טובה במחשבים וביישומיOffice 

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות גמישות ונסיעות ברחבי העיר 
 
 
 

 100% היקף המשרה:
 

 בדרוג הנדסאים/טכנאים מח"ר או בדרוג ה 39-37 :הדרגה
 
 
 

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

 .12/2020/17 עד ליום
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -צעות המייל **בהגשת מועמדות/מסמכים באמ

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

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

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

 

 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           
 מנכ"ל העירייה           
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