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 وحدة فيالنفايات واالسترجاع  مركز موضوع وظيفة إلشغال حاجتها عن لفحم أما بلدية تعلن

 لشماليا المثلث البيئة

 % 100:  الوظيفة نسبة

 -ماهية الوظيفة:

 وحدة, مع لالتركيز على معالجة النفايات في وحدة البيئة وفي المجالس المحلية التابعة ل

 التركيز على الحد والتقليل من ارسال النفايات للمدافن وزيادة نسبة االسترجاع واالستحداث

 مراقبة، مبادرة، استشارة، كتابة توصيات مشاريع بيئية للسلطات المحلية.

 .كشف اليات وحلول متقدمة لمعالجة النفايات, استحداث واسترجاع النفايات 

 ية بمجال المهنة وتطويرها حسب آليات العمل.تنفيذ سياسية السلطات المحل 

 .التأهب واالستعداد الحداث بيئية مفاجئة 

 فيذ مهمات اضافية حسب طلبات المدير العام وحسب احتياجات وحدة البيئة.نت 

 :لديهم الشروط التالية على المتقدمين أن تتوفر

 على حاصل أو البالد في بها المعترف الكليات/الجامعات أحدى في أول لقب على حاصل 

 في أحد المجاالت التالية : البالد خارج من األكاديمية الشهادات قسم تقدير من اعتراف

 .الكيمياء \ جغرافيةالوالبيئة  \علوم البيئة  \ الزراعة

لقانون الهندسئيين  15أو حاصل على هندسئي من كلية تكنولوجية معترف بها حسب بند 

نال اعتراف من لجنة التأهيل في أحد المجاالت التالية :علوم  ، أو2012والتكنولوجيين عام 

 جودة البيئة، كيمياء، بيئة وجغرافية، زراعة.

  المهنة المذكورة أو عمل في وحدة بيئية تابعة  على االقل بمجال سنتينخبرة مهنية : خبرة

  لسلطة محلية أو اتحاد مدن لجودة البيئة.

 عالهأاللقب الثاني في احد مواضيع المذكورة  تعطى االفضلية الصحاب. 

 -متطلبات أخرى :

 .المكتبي الحاسوب في والتطبيقات األوفيس برامج في معرفة لديه .1
 . االنجليزية, العبرية, العربية, الثالث اللغات يجيد .2
 لديه رخصة قيادة . .3
 .،يتميز بالنظام والتنظيم .4
 العمل بساعات غير تقليدية وبساعات إضافية. .5
 تبعية : مديرة وحدة البيئة في المثلث الشمالي  .6

 : تشمل البشرية الموارد جناح ومدير البلدية سكرتير مكتب في الطلبات تقدم

 الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع  .1

 الوثائق والمستندات الخاصة  .2



 السيرة الذاتية  .3

للذكور حسب . ) الجنسية للمخالفات جنائية تسجيالت وجود عدم على الشرطة من مصادقة .4

 ( .ما يمليه القانون

 . 10.01.2019:  الخميس يوم الطلبات لتقديم موعد أخر .5

 
 : مالحظة 

 واحد آن في واإلناث الذكور تعني ولكنها الُمذكر بلغة المناقصة ُكتبت . 
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