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מכריזה 1977–ת עובדים לעבודה(, התשל"ז , לצו המועצות המקומית )נוהל קבל40ף בהתאם לסעי

 המועצה המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.
 

 לתפקיד תברואן 22/2017מכרז חיצוני 

 תברואה היחידה:
 תברואן תיאור המשרה

ודרגת  דירוג
 המשרה

 6-8דירוג אחיד 

 משרה. 100%  היקף העסקה

 למהנדס המועצה או מי מטעמו  כפיפות
מתן שירות תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית  - תיאור תפקיד:

 התפקיד:ולשם שמירה על איכות הסביבה. עיקרי 
 פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומית. -
מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק)לגבי עסקים  -

 המחויבים ברישוי(.
 מסירת חוות דעת, הודעות וצווים.–טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות  -
לכך)הסמכה כדוגם בדיקת דגימות של מי שתייה ומי רחצה, לאחר שהוסמך  -

 מים(.
 אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעילות הדברה.  -

 

 תנאי סף:

 

 

 

 

 

 השכלה:

 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה . 12 -
 תעודה של אחראי לתברואה בסביבה )תברואן( שהנפיק מוסד מוכר  -
 ו/או תעודת רישום פנקס הנדסאי והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה. -
תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, יחיד עם תעודה שהנפיק מוסד או  -

 מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.
או תעודה של תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה, יחד עם תעודה  -

 שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי ההשלמה.
איכות סביבה שבענף –ם במדור הנדסה או תעודת רישום בפנקס ההנדסאי -

 הנדסה אזרחית. 

 ניסיון מקצועי:
 לא נדרש  -

 דרישות נוספות:
 שפות עברית ברמה גבוהה. -

 OFFICE–היכרות עם תוכנת -יישומי מחשב -

 רישיון נהיגה בתוקף -

 המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

  
 יגישו בקשה למשרה פנויה )ניתן להוריד מאתר המועצהמועמדים המעוניינים במשרה שלעיל,  

ara.muni.il-http://www.arara/) גב' אמאל מזכירה                                                              , בצירוף קורות חיים והמסמכים הדרושים לידי
 .15:00בשעה  3/12/2017מיום ראשון, עד ולא יאוחר  בלשכת המנכ"ל

 
 
 

                                                            
 בכבוד,                                                                                                        

 עו"ד מודר יונס                                                                                                                      
 המועצה ראש                                                                                                                        

 

 


