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 מחלקת פסולת ומיחזור מנהל/ת מ"מ  דרוש/ה
 

 .נפת אשקלון -מחלקת פסולת ומיחזור באיגוד ערים לאיכות הסביבה מנהל/ת : המשרה תואר     

 מילוי מקום לתקופה מוגבלת(. הסכם קיבוצי או חוזה אישי בהתאם לאישור משרד הפנים :דרגת המשרה ודירוגה      

 משרה מלאה. :עסקה היקף ה     

 תיאור התפקיד:
ריכוז הטיפול בתחום הפסולת באיגוד הערים ומול הרשויות החברות באיגוד בדגש על צמצום ההטמנה והגדלת  •

 המיחזור וההשבה.
 סיוע, הנחייה וייעוץ לרשויות החברות באיגוד בנושא מיחזור פסולת לרבות פסולת אלקטרונית ופסולת אריזות. •

דה וניירות עמדה, הגדרת יעדי ביצוע ולוחות זמנים, וכן הנחיה והדרכה של אנשי המקצוע כתיבת תכניות עבו •
 ברשויות החברות באיגוד בתחומי הטיפול ומיחזור הפסולת.

סיוע למערך הפיקוח והאכיפה באיגוד וברשויות החברות בו במניעת השלכות פיראטיות והפעלה פיראטית של  •
 בין היתר מיפוי מפגעי הפסולת וגורמי הזיהום הפוטנציאלים בנפת אשקלון.אתרי טיפול בפסולת וזאת באמצעות 

 ייזום וייעוץ מקצועי באיתור, הקמה והפעלה של אתרי פסולת, תחנות מעבר ומתקני טיפול למיחזור ולהשבה. •
כתיבת הנחיות סביבתיות במסגרת בקשות להיתרי בנייה בנושאים של הקמה ותפעול מתקנים לטיפול בפסולת,  •

 בנוסף הטמעת דרישות למיחזור פסולת במסגרת הנחיות סביבתיות של כלל הבקשות להיתרים. ו

 פיקוח אחר עמידה בתנאים הסביבתיים שברישיון העסק עבור אתרי הטיפול בפסולת. •
 סיוע לרשויות בהגשת קולות קוראים הנוגעים בפסולת ובמיחזור והובלת יישומם. •
וגעים בצמצום ההטמנה והגדלת המיחזור וההשבה תוך שיתוף פעולה עם ייזום והובלת פרויקטים סביבתיים הנ •

 גורמי החינוך וההסברה באיגוד וברשויות החברות בו.
 איתור טכנולוגיות ופתרונות מתקדמים לטיפול, למיחזור ולהשבת פסולת. •
 ביצוע כוננות אירועי סביבה. •

 ובהתאם לצורכי האיגוד. יתביצוע מטלות נוספות על פי דרישת המנכ"ל •
 
 דרישות המשרה:   

 .גיאוגרפיהומדעי החיים  /מדעי הסביבה/תואר אקדמי בהנדסה אזרחית/ סביבתית/ חקלאית: השכלה •
של המשרה כמתואר בפירוט המטלות "בתיאור התפקיד" עיסוק תחום הבשנים לפחות  4של ניסיון ניסיון מקצועי:  •

 אלה.   או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות
תינתן עדיפות לבעלי תואר שני באחד מתחומי ההשכלה המפורטים לעיל ולבעלי ניסיון מעשי בתחום טיפול ומיחזור 

 פסולת ובעבודה מול רשויות מוניציפאליות.

 דרישות נוספות:  •
ויוזמה, כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, תקשורת בינאישית ויחסי אנוש ברמה גבוהה, ייצוגיות, אחראיות 

יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ויכולת להבין ולבקר פרשה טכנית או כל ניתוח אחר של מתקני טיפול ומיחזור 
 פסולת.

 חובה. –רישיון נהיגה  •

 : מנכ"לית האיגוד לאיכות הסביבה נפת אשקלון והנהלת האיגוד.כפיפות 
 

בצרוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה מועמד העונה על הדרישות הנ"ל מוזמן לפנות בכתב למשרדי האיגוד 
בקשות למכרז יש להגיש בדוא"ל  .a.org.il-www.eוניסיון בעבודה ושאלון למועמד הנמצא באתר האיגוד שכתובתו:  

 7826302, אשקלון מיקוד 2האיגוד בכתובת: רחוב עליית הנוער  או למשרדי  a.org.il-sagit@eלכתובת 
 10:00בשעה  ט"ו באלול תשע"ט – 15.09.19לא יאוחר מתאריך 

 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.     

 ,בכבוד רב                 
 

 מיטל אמיתי, מנכ"לית        
 פת אשקלוןאיגוד ערים לאיכות הסביבה נ       
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