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 2022-23-עובד בריאות הסביבהלתפקיד חיצוני/פנימי מכרז 

 
 דיר אלאסד מודיעה על משרה פנויה כלהלן:  עצה המקומית המו

 פרטי המשרה  .1
   : תיאור התפקיד

מית, מתן שירותי בריאות הסביבה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקו עובד בריאות סביבה 
 .על בריאות הציבור ם שמירה ולש

 : תחומי אחריות
על בתי עסק, מוסדות חינוך, מעונות, מוסדות רווחה ומוסדות ציבור    פיקוח תברואתי (1

 מוסדות בתחומי הרשות המקומית   להלן
בנוגע (2 התברואתי  בתחום  מקצועית  דעת  חוות  אתרים   מתן  לגבי  עסק  לרישיונות 

 .שלהלן 1בסעיף  כמפורט
 ..ויםמסירת חוות דעת, הודעות וצו -ות  תיים בתחומי הרשים תברואטיפול במפגע (3

 . אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה (4
 

 וי עסקים ישורברואה  ת התיחידמנהלת   :  כפיפות
  חצי משרה  - 50% :   חלקיות משרה

 36-39,מח"ר 6-9מתח דרגות   מנהלי  :דרוג ודרגה
 

 תנאי סף  .2
 בגרות מלאה או תעודת  לימוד  ותשנ 12 : השכלה

 :הכשרה מקצועית נדרשתקורסים/
  .שהנפיק מוסד מוכר (ןתברוא)ה תברואה וסביבאחראי ל תעודה של 

 והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה   תעודת רישום בפנקס ההנדסאים -או 
של   ם בהצלחהלאחר סיו  והטכנאים, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר  פנקס ההנדסאיםרישום ב  תעודת  -  או

  .השלמה  תכנית לימודי
לפחות    -או   ראשון  תואר  של  ש  ממוסדתעודה  תעודה  עם  יחד  גבוהה,  מוסדלהשכלה  סיום    הנפיק  לאחר  מוכר 

  .השלמה י בהצלחה של תכנית לימוד
 .איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית -הנדסה   ם, במדורתעודת רישום בפנקס המהנדסי - או

 
 ה קריטריונים ואמות מיד .3

 .  ערבית ברמה גבוההו עברית: שפותבשליטה  (1

מקצועי (2 הס  :ניסיון  בריאות  בתחומי  לפחות  אחת  שנה  של  בקרה יתרון  או  פיקוח  הכוללים:    ביבה 
 .  בעסקים ובמוסדות  טיפול במזון בבתי אוכל ובמרכולים, תנאי תברואה נאותים  ם:בתחומי

 .ינטרנטבא  חיפוש, OFFICE-עסקים של הרשות, תוכנות ה היכרות עם תוכנות מחשב הקשורות לרישוי (3
 עבודה בשעות לא שגרתיות.  (4
 בתוכה. ווץ לרשות ייצוגיות אל מול גורמים שונים מח (5
 הצגה בפני קהל  (6

 

 אופן הגשת המועמדות .4
יגיש/רבמשהמעוניין/ת   הבקשה  ה  את  בצירוף  תגיש  פנויה  משרה  והמסמכים ו  חיים  קורותלאיוש  התעודות   כל 

מנל זוהר    הלסגנית  גב'  אנוש,  התעודוש בק.  10:00שעה    24/9/202  ליום  עד  ירדן,משאבי  אליה  יצרפו  שלא  ת  ה 
   המתאימות לא תדון.

  zohar@deiralasad.munu.ilלמייל:  םרלוונטייים קו"ח ומסמכאת הבקשה בצירוף  ניתן גם לשלוח
  . , אך פונה לנשים וגברים כאחדהמודעה נוסחה בלשון זכר

 
 ,בוד רבבכ

 
 חמד דבאח א

 ראש המועצה 
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