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 לתפקיד מנהל/ת מחלקת תעשייה 1/2021מכרז פומבי מס' 

 באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

  : ר המשרהואת
 ניהול מחלקת תעשייה באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי.

 
 : דרגת המשרה ודירוגה

 .חוזה אישי בהתאם לאישור משרד הפנים( או 11-9הסכם דירוג דרגה )מתח דרגות 
 

 תיאור התפקיד :

  הרשויות החברות באיגוד. 17-בעיקר מהתעשייה בשמקורם ניהול הטיפול במפגעים סביבתיים 

  ,ניהול הפיקוח על מפעלים בהיבטים הסביבתיים השונים: פליטות לאוויר בארובה ולסביבה, פליטות לשפכים
ות , אחסנת חומרים מסוכנים, הערכות לחירום ולמניעת אירועי חומרים ניטור רעש, איתור מוקדי ריח

מסוכנים, טיפול נכון בפסולות כולל פסולות חומ"ס, מניעת זיהום קרקע, הנחיות ובקרה של טיפול בקרקע 
 מזוהמת, מניעה וטיפול בזיהום מנגר עילי. 

  ים )תנאים לרישיון עסק, היתר רעלים עמידתם בתנאים סביבתיים כמופיע בהיתרים השונ -פיקוח על מפעלים
 , היתר פליטה, אחרים( .אינטגרטיביוחומ"ס, היתר 

  לתפקיד. רלוונטייםניהול פרויקטים בתחומים 

 .מתן תנאים סביבתיים במסגרת חוק רישוי עסקים עבור מפעלים ועסקים 

 .ניהול יישום חוק עזר של האיגוד 

  אחרים רלוונטיים לתפקיד.ניהול תכניות לניטור שפכים , אוויר ונושאים 
 .מתן יעוץ לרשויות בנושא מניעת מפגעים סביבתיים שמקורה בתעשייה 

 .ביצוע מטלות רלוונטיות נוספות על פי דרישת מנכ"לית ובהתאם לצורכי האיגוד 
 דרש ככונן סביבה.  יהמועמד י 

 
הסביבה , ברשות המים, התפקיד כרוך בקשר עם בעלי תפקידים במפעלים ,ברשויות מקומיות, במשרד להגנת 

 .שיידרשוגורמים אחרים ככל 
 

 : דרישות ותנאי סף 

 ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה של מהנדס/ת תואר ראשון : השכלה
מים,  הנדסתאזרחית,  הנדסהסביבה,  הנדסתמהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומים של 

 דומה.  הנדסיכימית או תחום הנדסה 

 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה כמפורט בתיאור תפקיד או בתחומים  4ניסיון של  : ניסיון מקצועי
 שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.

  חובה. –רישיון נהיגה בתוקף וניידות : ניידות 
 

 על מועמד שעמד בדרישות הסף, חלה חובת מבחן במכון מיון מקצועי.
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 ל:תינתן עדיפות  – דרישות נוספות

  .)בוגר קורסים בבדיקות סביבתיות שונות )שפכים, רעש, קרינה, אסבסט צמנט וכדומה 

 .בעל  הסמכה ככונן סביבה 

 .מוסמך/ת קורס בחומרים מסוכנים וממונה אירועי חומ"ס 

  .בקיאות ביישומי מחשב 

 .מוכנות לשעות עבודה בלתי שגרתיות 

 רשויות האיגוד.אחת העדיפות לתושב מ 
 

 משרה . %100: היקף המשרה
 

 מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי.: כפיפות 
 
 

 jobs@ecowest.co.ilאת הבקשות יש להפנות לאיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי אך ורק במייל לכתובת 
 . בצירוף שם ומספר המכרז

  4.10.21מועד פרסום המכרז: 

 , קורסים והסמכות רוף קו"ח וכל אסמכתאות לגבי לימודים אקדמאים,יבצמועמדים מתאימים מתבקשים לפנות 

 .16:00בשעה   24.10.21עד ליום 

 בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

 מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף לא ייענו.

 
 ז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.המכר

 

 

 בכבוד רב,

 

 לורנס עמר                   דוד מלכה

 מנכ"לית האיגוד                יו"ר האיגוד    
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