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 י"א אב תשע"ח

 2018יולי,  23

 הארכת מועד – 18/35מכרז פומבי מס' 

 איכות הסביבהל התברואן/ית במחלקאור המשרה: ית
 

בהתאם לפקודת העיריות )נוסח חדש(, חוק הרשויות המקומיות תקנות העיריות )מכרזים 
 התברואן/ית במחלק, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של 1979 –לקבלת עובדים( התש"ם 

 המשרה כאמור.בעירית רמת השרון, והזמנה להציג מועמדות לאיוש איכות הסביבה ל
 

 כלליא. 

מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לעיריית רמת  .1
 השרון את המסמכים הבאים:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליבנת יגר(.) 03-5483828.       פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 2

 

 .12:00בשעה:  187.8. למשרה הינו:המועד האחרון להצגת המועמדות  .3

עיריית רמת השרון שומרת על זכותה להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה  

 האמורה, מבלי שיהא בכך משום התחייבות להאריך את המועד כאמור.

בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא  .4

 .רזים תובאנה לדיון בפני ועדת המכ

עיריית רמת השרון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק  .5

 בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.

 

 

  באתר העירייה יש למלא טופס פרטים אישיים מקוון - שאלון למשרה פנויה 

 www.ramat-hasharon.muni.il – "מכרזי כ"א בדף הבית/ כפתור "מכרזים. 

 בנוסף, יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:

 אתר האינטרנט של העירייה(.דף המכרז בשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים )מופיע ב 

 (.ישורי עבודה מתאימים)בצירוף א קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי 

 ( רלבנטית השכלהתעודות על תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת.)השתלמויות וכיו"ב , 

 .תמונת פספורט 
 

 :האלקטרוני דואראמצעות הבהגשת המסמכים הנדרשים תתבצע 

michrazim@ramat-hasharon.muni.il 

 

http://www.ramat-hasharon.muni.il/
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  פרטי המשרהב. 
 .איכות הסביבהל הבמחלקאיכות סביבה תברואן/ית : תואר התפקיד
 .משרה 100% :היקף המשרה

 איכות הסביבה.: היחידה
 מחלקת איכות הסביבה.מנהלת : כפיפות

 מח"ר.: דירוג
 בהתאמה. 39 – 63: דרגה

 .שנתיים תקופת ניסיון:
 

בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה  :כללי
 ת/יהיה מנוע/ה מלעסוק במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר. 

ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים המועמד מתחייב שלא לעסוק  
 לתפקידו/ה כעובד של עיריית רמת השרון.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין עיריית 
 רמת השרון.

 
   תיאור התפקיד. ג

 להלן עיקרי התפקיד:

  סביבתיים , פיקוח על סיורים בשטחים העירוניים לזיהוי ואיתור של מפגעים

 הטיפול בהם, הסרתם , איסוף ראיות ומתן דו"חות קנס.

 :פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות סביבה בתחומים של 

 פסולת ומיחזור , זיהום מים ושפכים , זיהום אוויר, שמירת הניקיון ועוד.

 מסירת חוות דעת, הודעות וצווים. -בתחומי הרשות עסקים טיפול ב 

 רעש ,  –קת ההתקנה והשימוש במתקנים בבתי עסק )בנושאים סביבתיים בדי

 ריחות , שפכים(. 

o  טיפול בפניות של בעלי עסקים ואזרחים בנושאים הקשורים לתחומי

 .אחריותו, מתן מידע והסברים לפונים

o  לבעלי עסקים שאינם  (טיפול/סגירה)הכנת חוות דעת, הודעות וצווים

 ., והעברתם לממונה להמשך טיפולעומדים בדרישות הדין הקיים

o מתן עדות בבתי משפט, בנושאים הקשורים לתחומי אחריותו. 

 .אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה 

o אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות. 
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   דרישות התפקיד. ד

 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. 21: השכלה

שהנפיק  תברואן - תעודה של אחראי לתברואה וסביבה  מקצועיות:קורסים והכשרות 

 מוסד מוכר.

 והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה. תעודת רישום בפנקס ההנדסאים -או 

 והטכנאים, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר תעודת רישום בפנקס ההנדסאים -או 

 השלמה. לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי

להשכלה גבוהה, יחד עם תעודה שהנפיק  תואר ראשון לפחות ממוסדתעודה של  -או 

 השלמה. מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי מוסד

איכות סביבה שבענף הנדסה  -הנדסה  תעודת רישום בפנקס המהנדסים, במדור -או 

 .אזרחית

 

   תברואה ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות בתחומים הבאים: מזון, :ניסיון מקצועי   

 .ואיכות סביבה                        

 שליטה טובה מאד , רישיון נהיגה בתוקף: עברית ברמה טובה מאד, דרישות נוספות  

 ביישומי המחשב.                          

 חשיפה לגורמים העלולים להוות , עבודה בסביבה לא נוחה: מאפיינים ייחודים לתפקיד   

 התמודדות אל מול בעלי עסקים , )זיהום אוויר, חומרי הדברה, חשיפה לחיידקים)סיכון פיזי    

 .,  עבודה בשעות בלתי שגרתיות  בהיבטים של פיקוח ובקרה   

 

 ראייה מערכתית, יצירתיות ,יכולת הקשבה, יחסי אנוש מעולים: כישורים אישייםה. 

 יכולת ארגון ותכנון.

 
 

עיל הינן דרישות הסף לשם השתתפות במכרז. יובהר, כי כל הדרישות המפורטות ל
ועדת המכרזים רשאית לשקול כחלק משיקוליה, דרישות העולות על האמור לעיל, 
 לרבות, תארים אקדמיים נוספים ו/או מתקדמים, ניסיון מיוחד, וותק בתחום וכיו"ב.
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 הליכי המכרז. ו    

 המכרזים.המכרז יתקיים בפני ועדת  .1          

 . את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל.2          

 . ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים אשר אינן עומדות 3          

 בתנאי מכרז זה, וכן, לראיין באופן אישי את המועמדים.              

 המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת   . ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן 4          

 בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.         

 

       

 

 

           

               

 בכבוד רב,           

              

 אבי גרובר                     

 ראש עיריית רמת השרון             

 

 


