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 חזוריפסולת ומ מנהל/ת מדורלתפקיד  20212/מס' מכרז פומבי 

 באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

 
 פסולת ומיחזור מנהל/ת מדור: תואר המשרה

 %60: משרהההיקף 
 : מח"ר דירוג
 37 :דרגה 

 מנכ"ל האיגוד: כפיפות
 
 

 תיאור התפקיד
   והקטנת כמויות ברשויות האיגוד, לרבות הגדלת היקף המחזור ,שימוש חוזר  ונה על מיחזורממ . 1

 . הפסולת המוטמנות     
 עם בתיאום ובשיתוף ברשויות האיגוד פיקוח ובקרה על יישום הסדרי פינוי פסולת למיחזור  . 2

 תאגידי פסולת ומחזור.  עובדי מח' סביבה, תברואה ושפ"ע ברשויות, ובתיאום ועל פי דרישות     
 .  סיורים שוטפים ברשויות.3
 בתחום פסולת ומחזור  . מעקב ובקרה אחר מידע ונתונים  . 4
 .שנתייםובקרה חודשיים  באופן שוטף, הכנת דו"חותברשויות האיגוד ריכוז וסיכום ממצאים .  5
 . .  סיוע לרשויות המקומיות בהכנת מכרזים לפסולת אריזות ופסולת למחזור6
 .  סיוע לרשויות בהגשת בקשה לתמיכה כספית דרך קולות קוראים רלוונטיים לנושאים.7
 בתיאום עם  השתלבות בקידום נושאי מיחזור וצמצום במקור במוסדות החינוך ובקהילה . 8

 מנהלת חינוך סביבתי באיגוד.     
 מנכ"ל האיגוד.משימות נוספות ככל שייקבעו ע"י  . 9

 
עם בעלי תפקידים ברשויות מקומיות , במשרד להגנת הסביבה, בתאגידי פסולת  התפקיד כרוך בקשר

 ומיחזור וגורמים אחרים ככל שיידרש.
 

 דרישות ותנאי סף:

 בעל תואר אקדמי של מוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמח' :  השכלה
כימיה, יה, ביוטכנולוגיה, ביולוגלהערכת תארים אקדמיים בחו"ל בתחומים מדעי הסביבה, 

 .אוגרפיה , חקלאות או תחום דומהיג

 שנים לפחות בתחום העיסוק כמפורט בתיאור תפקיד או בתחומים  3:  ניסיון מוכח של  ניסיון מקצועי
 בהם קיימת זיקה למטלות אלה.

 : חובה. –רישיון נהיגה בתוקף וניידות  ניידות 
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  : דרישות נוספות

 הבנה וידע של חוקי סביבה ומדיניות פסולת ומיחזור. 

 בעבודה על מחשב וביישומי  מאוד  שליטה טובהoffice 

 . יכולת לעבוד בצוות 

 יכולת לקדם פרויקטים באופן עצמאי. 

 .נכונות לעבודת שטח בשעות גמישות ונסיעות ברחבי רשויות האיגוד 

 פכושר הבעה בכתב ובע,  ידיעת השפה העברית על בוריה". 

  יתרון –ידיעת השפה הערבית 

  יתרון . –ידיעת השפה האנגלית 

 יתרון  – ניסיון בעבודה עם קהל, רשויות מוניציפאליות, משרדי ממשלה . 

  יתרון . -מרכב"ה -ניסיון בעבודה עם פורטל התמיכות 
 

 
 את הבקשות יש להפנות לאיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי אך ורק במייל לכתובת 

jobs@ecowest.co.il . בצירוף שם ומספר המכרז 

  4.10.21מועד פרסום המכרז: 

בצירוף קו"ח וכל אסמכתאות לגבי לימודים אקדמאים, קורסים מועמדים מתאימים מתבקשים לפנות 

 .16:00בשעה   24.10.21עד ליום , והסמכות

 ך האמור לא תובאנה בחשבון.בקשות שתגענה לאחר התארי

 מועמדים שאינם עומדים בתנאי הסף לא ייענו.

 

 המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 

 

 בכבוד רב,

 

 לורנס עמר                   דוד מלכה

 מנכ"לית האיגוד                יו"ר האיגוד    
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