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מכרז כ"א חיצוני 34/2021 -
פקח/ית רב תכליתי לאגף תפעול
היקף המשרה 100% :משרה 5 .ימי עבודה בשבוע .נדרשת נכונות לביצוע שעות נוספות ועבודה
בשעות חריגות ובשישי ושבת ,בעת הצורך.
כפיפות :מנהל אגף תפעול.
תיאור התפקיד:
* פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום השיפוט של המועצה  :ביצוע מדיניות
האכיפה של המועצה וביצוע חקירות ,תאום ועבודה מול התובע המועצתי וגורמים נוספים
כולל מתן עדות בבתי משפט ,תאום עם גורמי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.
* פיקוח ואכיפה של חוקי העזר ושמירה על הסדר הציבורי  :בקרה ואכיפה של חוקי העזר
וחוק העבר לחנייה,.
* פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים  :ליווי בקשות לקבלת
רישיון עסק ,בקרת עמידה של העסק בדרישות ובהוראות ,אכיפת חוקים ותקנות.

דרישות התפקיד:
*תואר אקדמאי רלוונטי ו/או תעודת הנדסאי ,שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ  -חובה ! (יש לצרף העתק התעודה לקורות החיים).
לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף את העתק התעודה לק"ח).
* הפקח/ית שיבחרו ידרשו לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות
לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים ורישוי עסקים שלב א'
ושלב ב' ,תוך שנתיים מיום המינוי)
* יתרון לבעלי ניסיון קודם בעבודה כפקח.
* שליטה בהפעלת מחשב ובשימוש בתוכנות .OFFICE
* כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה
* רישיון נהיגה – חובה !!! יש לצרף צילום רישיון הנהיגה .יש לצרף את העתק הרישיון לק"ח .רכב צמוד
יינתן לבעל/ת התפקיד.
* שפות – עברית ברמה גבוהה.
* גיל – מעל גיל .21
* אזרח או תושב קבע בישראל.
* ייצוגיות.
*רישום פלילי -לא הורשע/ה בעבירה מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי ,לדעת הגורם המסמיך
כאמור באותם סעיפים קטנים ,לפי העניין ,לשמש כמפקח/ת ו אי התנגדות משטרת ישראל להסמכתו מטעמי
בטחון הציבור ו/או עבר פלילי.

לצפייה במכרז המפורט והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר – מכרזים.
 https://www.matte-asher-region.muni.il/he/bids/עד לתאריך – .24/7/2021
משה דוידוביץ
ראש המועצה
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