מכרז מספר 17/2020
המועצה האזורית מנשה (להלן  :המועצה) מכריזה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

שם התפקיד :פקח כללי
תיאור התפקיד:
 .1פיקוח ואכיפה בנושאי איכות הסביבה בשטחי המועצה האזורית מנשה וביישוביה,
בתחומים של :פסולת ומחזור ,זיהום מקורות מים ושפכים ,זיהום אוויר ,רעש ,חומרים
מסוכנים ,שמירת הניקיון ,סביבה חקלאית  ,מחצבות ומגרסות  ,פליטות מתעשייה ועוד.
 .2ביצוע מדיניות הפיקוח והאכיפה של המועצה ,לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.
 .3ביצוע סיורים בשטחי המועצה וביישוביה ,איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור
הגורמים הרלוונטיים למפגע.
 .4עבודה משולבת עם גורמים במועצה ותיאום ושיתוף פעולה עם גורמי חוץ ,לרבות אנשי
המקצוע במשרדי הממשלה ,משטרת ישראל ,איגודי ערים ,תאגידי מים וביוב ,מועצות
אזוריות ורשויות מקומיות.
 .5איסוף חומר ראיות ,לצורך הגשת תביעות משפטיות ומתן עדות בבתי המשפט .מתן
הודעות ,קנסות וברירת משפט.
 .6קבלת תלונות והודעות על עבירות סביבתיות ומתן מענה לפניות ציבור המתקבלות
במועצה.
 .7עבודה מאומצת גם בשעות לא שגרתיות.
 .8ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת מנהלי התחומים והמנכ"ל ובהתאם לצורכי המועצה.
 .9לווי ובקרה על איסוף הפסולת וחומרי המחזור ברשות.
 .10בדיקה וליווי של העסקים בבקשות לקבלת רישיון עסק.
 .11בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.
 .12אכיפת החוקים והתקנות ,בהתאם להוראות הדין הקיים בנושא רישוי עסקים.
 .13סיור יזום ביישובי המועצה ,ביקורי פתע ,הזנקה עפ"י קריאה.
 .14תיעוד פעילות הפיקוח.
 .15מתן ברירות משפט בהתאם למדיניות האכיפה במועצה ,חוקי סביבה וחוקי העזר השונים
ובכללם קנסות חניה
סוג מכרז :פנימי /חיצוני
היקף המשרה75% :
דירוג :מנהלי /מח"ר  /הנדסאים
כניסה לתפקיד  :מיידי
כפיפות ל :מנהלת מחלקת קיימות ואיכות הסביבה
דרישות התפקיד:
 .1בעל  12שנות לימוד לפחות או תעודת בגרות מלאה.
 .2בעל תעודת פקח סביבה .התחייבות להמשך הסמכתו לאכיפת עבירות מנהליות וחוקי עזר
על פי דרישת המועצה .המפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות
שיהיו נתונות לו.
 .3ידיעת חוקי איכות סביבה וניסיון מקצועי בתחום ,ניסיון בתחום החקירות ,היכרות טובה
של אזור השירות  ,כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה ,תקשורת בינאישית ויחסי
אנוש ברמה טובה ,ייצוגיות ,יוזמה ,יכולת עבודה בצוות ,אחראיות ויכולת עבודה בסביבה
ממוחשבת.
 .4יתרון -בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים :מדעי איכות הסביבה ,כימיה ,סביבה,
גאוגרפיה או חקלאות .או :תעודת הנדסאי או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד
מהתחומים הבאים :מדעי איכות הסביבה ,כימיה ,סביבה ,גאוגרפיה או חקלאות
 .5יישומי מחשב – שליטה ביישומי office
 .6בעל כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה
 .7אי רישום פלילי
 .8בעל/ת רישיון נהיגה בתוקף
 .9מוכנות לעבודה מאומצת ,נסיעות מרובות ובשעות לא שגרתיות

כישורים אישיים נדרשים:
 .1ייצוגיות ושירותיות
 .2סדר וארגון
 .3יכולת עבודה עצמאית
 .4אסרטיביות ויכולת אכיפה

מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים ,רשיון נהיגה ,תמונת
פספורט ,תעודות הכשרה מקצועית נדרשת והמלצות נדרשות ,לדואר אלקטרוני:
gkuper@menashe.co.ilאו במעטפה סגורה למשרד משאבי אנוש.
הגשת המועמדות עד ליום ה'  30/7/2020 -בשעה  .16:00לא יתקבלו פניות לאחר מועד זה.
**המכרז כתוב בלשון זכר אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
אילן שדה ,ראש המועצה

