مناقصة خارجية 05/2018-19
تُعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة مراقب بيئي في وحدة البيئة المثلث الشمالي
نسبة الوظيفة – %100
على المتقدم أن تتوفر الشروط اآلتية
الدرجة  35 :من سلم التدريج األكاديمي  /الهندسئيين والفنيين .
ماهية الوظيفة :
 .1مراقبة ومخالفة في مجال جودة البيئة تحت اختصاص السلطة المحلية أو اتحاد المدن لجودة
البيئة.
 .2تنفيذ سياسة الرقابة والمخالفات في السلطة المحلية او في اتحاد المدن حيث تكون رقابة
مشتركة في الميدان مع اجراء تحقيقات.
 .3التنسيق والعمل مع المدعي البلدي  ,تقديم شهادات في المحكمة.
 .4التنسيق مع اجسام مراقبة اخرين ,لتنفيذ حمالت مخالفة.
 .5أو كل مهمة تسند من خالل عمل وحدة البيئة.
 .6الوظيفة تحت اشراف مديرة وحدة البيئة.
على المتقدمين أن تتوفر لديهم الشروط التالية:
 .1حاصل(ة) على لقب أول من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ,أو
مصادقة واعتراف من قبل قسم المختص بتقييم الشهادات الجامعية خارج البالد في أحد
المجاالت التالية :علوم البيئة ,كيمياء ,حماية جودة البيئة ,جغرافية او زراعة.
أو *-:حاصل(ة) على شهادة هندسة من كلية تكنولوجية المعترف بها ضمن تعريفها في قسم 15
لقانون المهندسين العمليين والفنيين תשע"ג –  , 2012أو لديه اعتراف من لجنة االعتماد في
أحد المجاالت التالية :علوم البيئة ,كيمياء ,حماية جودة البيئة ,جغرافية أو زراعة.
* يجبر المراقب على انهاء تدريب بمجال الصالحيات الذي سوف يعطى له بالتنسيق مع قانون
السلطة المحلية (مخالفة بيئية – صالحيات المفتشين)  ,حسب تعليمات الوزير بموافقة وزير
االمن العام( ,ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח) وحسب التشريع الذي تم اصداره يتم
تعيينه كمراقب  ,حسب تعليمات الوزير مع تصريح من الوزير المسؤول عن هذا التشريع.
 .2صاحب صحة جيدة ولديه لياقة بدنية مالئمة لهذه الوظيفة.
 .3لديه معرفة في برامج األوفيس والتطبيقات في الحاسوب المكتبي.
 .4يجيد اللغات الثالث ,العربية ,العبرية ,االنجليزية .
 .5لديه رخصة قيادة .
 .6يتميز بالنظام والتنظيم ,الحزم والقدرة على المخالفة.

 .7العمل بساعات غير تقليدية وبساعات إضافية.

تقدم الطلبات في مكتب سكرتير البلدية ومدير جناح الموارد البشرية تشمل :
.1
.2
.3
.4
.5

الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع
الوثائق والمستندات الخاصة
السيرة الذاتية
مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية ( .للذكور حسب
ما يمليه القانون) .
أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس . 7/6/2018 :

مع فائق االحترام
رئيس البلدية
الشيخ خالد حمدان

