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בהתאם לסעיף  3לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979-מכריזה בזאת עיריית
קריית מוצקין על משרה פנויה כדלקמן:

תברואן
תיאור התפקיד:
מתן שירותי תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית ,ולשם שמירה על
איכות הסביבה .עיקרי התפקיד:
פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומית.
א.
מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק (לגבי עסקים
ב.
המחויבים ברישוי).
טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות – מסירת חוות דעת ,הודעות וצווים.
ג.
בדיקת דגימות של מי שתייה ומי רחצה ,לאחר שהוסמך לכך (הסמכה כדוגם מים).
ד.
אבחון צרכי הדברת חרקים ומכרסמים (חולדות ,עכברים ,פרעושים ,תיקנים ,קרציות,
ה.
יתושים ,זבובים ,כוורות דבורים ומעופפים למיניהם) ,בתחומי הרשות ופיקוח על
פעולות הדברה.
הצבת מלכודות נגד עכברים במוסדות חינוך.
ו.
ריסוס קולטני ניקוז בעיר.
ז.
מתן עדות בבתי משפט בנושאים הקשורים לתחומי אחריות.
ח.
תנאי הסף:
השכלה ודרישות מקצועיות
 12שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
א.
תעודה של אחראי לתברואה וסביבה (תברואן) שהנפיק מוסד מוכר.
ב.
או – תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים ,במדור הנדסת הסביבה.
או – תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים ,יחד עם תעודה שהנפיק
מוסד 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 השלמה*.
או – תעודת רישום בפנקס המהנדסים ,במדור הנדסה – איכות סביבה שבענף
הנדסה אזרחית.
* תכנית לימודי השלמה – תכנית לימודים הכוללת נושאים המוניים בתוספת הראשונה
לתקנות בריאות העם.
דרישות ניסיון
ניסיון מקצועי
א.
 ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות בתחומים הבאים:
מזון ,תברואה ואיכות סביבה.
דרישות נוספות:
 שפות – עברית ברמה גבוהה.
 יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה.OFFICE-
 רישיון נהיגה – בתוקף.
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מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
עבודה בסביבה לא נוחה (רעש ,קור ,חום ,רטיבות ,אבק ,לכלוך ,רוח ,מפגעי ריח).
א.
חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי (זיהום אוויר ,חומרי הדברה ,חשיפה
ב.
לחיידקים).
התמודדות אל מול בעלי עסקים בהיבטים של פיקוח ובקרה.
ג.
כפיפות :למנהל תחום התברואה ברשות.
היקף המשרה.50% :
דרוג ודרגה ,בהתאם לדרוג המינהלי.
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.
מועמדים/ות מתאימים/ות העונים/ות לדרישות ,יפנו בצרוף קורות חיים ואישורים עד תאריך
 5.11.2018בשעה  12:00למח' משאבי אנוש ,עיריית קריית מוצקין ,ת.ד 14 .קריית מוצקין .26311

יריב גסר
מנכ"ל העירייה
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