
 

 מכרז פנימי/חיצוני

 שמעון בני אזורית למועצה

 2021-382 -מכרז מספר

 ה / דרוש

 קיימותמחלקת  /תמנהל

 

 תיאור התפקיד:

  .גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום הקיימות 

 .הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של המחלקה 

   השוטפת המחלקה.פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה 

  ניהול צוות העובדים המחלקה. 

 .כתיבת קולות קוראים גיוס תקציבי פעילות ופרויקטים מגופים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים 

 ,תכנון עבודה שנתי ורב שנתי לביצוע. ניהול ומעקב תקציב 

 .הנחיה מקצועית ויעוץ בתחומי הקיימות לכל גורמי הרשות 

 בין משרדיים העוסקים בתחומי הקיימות. השתתפות בצוותי עבודה מקצועיים 

 .מתן מענה לפניות ציבור בנושאי קיימות 

 .אחריות על ביצוע פרויקטים בחינוך סביבתי, והעלאת המודעות לנושאים סביבתיים 

 .אחריות על זרמי מחזור במועצה והגשת דיווחים שנתיים 

 .הפעלת פרויקטים סביבתיים מיוחדים 

 משרדי הממשלה בכלל   ביבתיים עם גורמי פנים וגורמי חוץ כגון:ניהול קשר מקצועי בנושאים ס

 והמשרד להגנת הסביבה בפרט.

 .השתתפות בוועדות מקצועיות בתחום העיסוק 

 .פיקוח ואכיפה על דרישות החוק למניעת מפגעים וחוקי עזר 

  .קידום ועדת קיימות מועצתית 

 

 תנאי סף:

  

 השכלה:

 

 הכרה  שקיבל או ,גבוהה להשכלה ידי המועצה על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר בעל

 מינהל :הבאים בתחומים אקדמי לתואר יתרון .בחוץ לארץ אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה

 .הסביבה איכות או,אדריכלות ,ערים תכנון ,הנדסה ,ציבורי

 או

 ג"התשע ,המוסמכים והטכנאים לחוק ההנדסאים 39 לסעיף בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי- 

 .בתחומים לעיל טכנאים או להנדסאים יתרון 2012

 או

 לישראל הראשית אישור הרבנות לפי )"יורה יורה"( לרבנות סמיכות תעודת 

 או

 ומעבר  18 גיל אחרי לפחות שנים שש ,או בכולל גבוהה בישיבה מלאה בתכנית לימודים אישור

שתיים ( לישראל הראשית הרבנות הבחינות שמקיימת מכלול מתוך לפחות בחינות שלוש

 .)איסור והיתר ודיני שבת בדיני יהיו הבחינות משלוש



 

 

 

  ניסיון מקצועי:

 ניסיון שנות ארבע: לעיל כאמור תורנית השכלה או אקדמי תואר בעל עבור 

 .הרלוונטי העיסוק בתחום

 הרלוונטי העיסוק בתחום ניסיון שנות חמש: רשום הנדסאי עבור. 

 הרלוונטי העיסוק בתחום ניסיון שנות שש: רשום טכנאי עבור. 

 

 כישורים אישים:

 ייצוגיות 

  שירותיות 

  סדר וארגון 

 יכולת הובלה 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 

  %100  : היקף משרה

 

 מידי תחילת עבודה:

 

 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים לניסיון  20.04.2021 קורות חיים יש להעביר עד תאריך ה

 מקצועי והמלצות. )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( 

  כאן ניתן להגיש בלינק

 

 .המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 .שווה במידה מוגבלות עם לאנשים גם מופנה המכרז

 

 

 

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2021-382

