
 

 

 

  2/2022מכרז מסי 

רכז/ת חומרים מסוכנים על משרת חבל יבנה מכריז -לאיכות הסביבה אשדודאיגוד ערים 

  )מנהל/ת מחלקת חומרים מסוכנים(.

האיגוד בהליך אישור תקן למנהל/ת מחלקת  –רכז/ת חומרים מסוכנים  תיאור המשרה:

   חומרים מסוכנים, כך שיש אפשרות לקידום למנהל/ת מחלקה.

 .מלאה משרה  : העסקה היקף
 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.חוזה אישי  : תנאי העסקה ושכר
 

 :תיאור התפקיד

 בתחום טיפול האיגוד. מסוכנים ופסולת חומרים מסוכניםהחומרים ה נושאריכוז  .1

 העמידה בתנאי היתרי רעלים של מפעלי התעשייה והעסקים.ופיקוח על  ביצוע פעולות .2

 מעקב ופיקוח אחר שימוש, אחסון ושינוע חומרים מסוכנים. .3

השתתפות בניהול היערכות לאירועי חומ"ס וסביבה בתחום האיגוד וביצוע כוננות חומ"ס  .4

לרבות מתן ייעוץ למוקד הסביבה ולכוחות החירום בעת אירוע חומ"ס בשגרה ,וסביבה 

 ובחירום.

עסק,  ןרישיומתן חוות דעת לעיסוק בחומרים מסוכנים בהיתרים השונים )היתרי רעלים,  .5

 היתרי פליטה, היתר בניה וכד'(.

 מתן חוות דעת וסיוע לתכנון בנושא העיסוק בחומ"ס, לרבות בדיקת תסקירי השפעה על .6

 הסביבה, מסמכים סביבתיים, סקרי סיכונים ותיקי מפעל.

 עדכון תנאי רישיון העסק לעסקים בנושא חומ"ס. .7

 למצבי חירום בשגרה ובשעת חרום. בחינת מוכנות המפעלים  .8

הנחייה מקצועית  של נושא החומ"ס בקרב בעלי התפקידים באיגוד, ברשויות המקומיות  .9

 ובמפעלים.

חירום באיגוד, תקינות הציוד והמכשירים בניידת, ביצוע אחריות על מערך הכוננות וה .10

 הדרכות.

  .קיום קשר עם גופי החירום בתחום האיגוד לצורך תיאום, ביצוע סיורים משולבים בעסקים .11

 ביצוע מטלות נוספות, על פי דרישת הנהלת האיגוד ובהתאם לצרכי האיגוד. .12

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :למשרה מקדמיות דרישות
 

 :  השכלהא. 
 לתואר כמקבילה החינוך משרד ידי על המוכרת השכלה או אקדמאי תואר ת /בעל

השכלה אקדמית בתחומי ההנדסה הכימית, מדעי ל עדיפות. שכר לעניין אקדמי

 עדיפותתינתן מדעי בריאות הסביבה. ואוגרפיה יהסביבה, מדעי החיים, כימיה, ג

של  הליבה מתחומי באחד או ההתמחות בתחום שלישי או שני תואר לבעלי

 התפקיד. 

 

 :מקצועי ניסיוןב. 
 

או ו/ החומרים המסוכנים, הליבה של האיגוד, בתחום בתחום  או יותרשנים  3 -כ ניסיון של
 , או בתחום איכות הסביבה. תינתן עדיפות לניסיון בתעשיות וחומ"ס.תעשייתייםתהליכים 

 
  :שייבחנו כישורים נוספים

בעלי הסמכה מטעם המשרד להגנת הסביבה בנושאי טיפול לבוגרי קורסים ועדיפות  .1

  וכלל תפקידי הליבה של התפקיד. פיקוח סביבתי ,חומרים מסוכניםב

 ניסיון בהערכה או במניעת סיכוני חומרים מסוכנים. .2

 פיקוח על מפעלי תעשייה. .3

 ניסיון בהכנת דוחות, נהלים, חוות דעת וכד' בנושאי הליבה של התפקיד. .4

 ביצוע כוננויות סביבה, עם עדיפות לביצוע כוננות חומ"ס בפועל, בשגרה ובחירום. .5

 .בקרבתו או האיגוד במרחב מגוריםעדיפות ל .6

קיום קשר עם גופים נוספים העוסקים בתחום כמו" משרדי ממשלה, רשויות, גופי  .7

 וכד'. , כב"החירום

טובה של השפה כושר הבעה בכתב ובע"פ ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעה  .8

 האנגלית.

 יכולת עבודה בצוות, תקשורת בינאישית ויחסי אנוש ברמה גבוהה. .9

 . לא שגרתיות ובשעותנכונות לעבודה בימים   .10

 להערכת חומרים מסוכנים. בתוכנות נוספותו מחשב ותוכנות האופיסשליטה ב .11

 .בתוקף נהיגה ורישיון רכבת /בעל .12

 

 מנהל/ת אגף.כפיפות: 

 



 

 

 

 

 

 

 :ההגשה אופן
 

ת העונה על הדרישות הנ"ל מתבקש/ת לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצרוף קורות /מועמד

הרלוונטיות לתפקיד  בכתב המלצותחיים, תעודות המעידות על השכלה וניסיון בעבודה, 

למועמד הנמצא באתר האיגוד בכתובת:  השאלון  את ולמלאשנים האחרונות  ה חמש מ

1https://www.env.org.il .)בלשונית חדשות ועדכונים( 

במידה  jobs.igud@gmail.com יש להגיש בדוא"ל בכתובת :  מועמדות להגיש בקשהאת ה

כי ( 08-8519509טלפונית ), יש לוודא הבקשה קבלת על במייל ולא התקבל אישור

 .המסמכים התקבלו

 

 :המינוי הליך

קבע הליך מיון מוקדם לבחירת המועמדים נבמקרה של ריבוי מועמדים,  :מוקדם מיון .1

המתאימים ביותר, על סמך שקלול הנתונים הכלולים בשאלון האישי, קורות החיים, 

האסמכתאות הנדרשות וההמלצות. המועמדים שיבחרו בתהליך המיון המוקדם 

 .הבחינה יזומנו לראיון בפני וועדת 

 ההמיון המוקדם תהיה רשאית לעשות כל בירור נוסף  עפ"י שיקול דעת וועדת .2

 הבלעדי.

יישלחו למבחן  ביותר המתאימיםהמועמדים  אםהבחינה תהיה רשאית לקבוע  וועדת .3

 הבלעדי. הרשאית לעשות כל בירור נוסף  עפ"י שיקול דעת תהיהו  התאמה

 

 .מועמד באף לבחור שלא רשאי האיגוד .4

 

 .12:00בשעה  28.4.22תאריך אחרון להגשה: 

 

 


