איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל)
תאריך05/08/20 :
ט"ו אב תש"פ
מספרנו 154492 :
לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון כרמל)
דרוש/ה:

מנהל/ת אגף תעשייה ותשתיות

תיאור התפקיד:
 יכולת אפיון והכרת תהליכי הייצור של התעשייה ובמכוני טיהור ובחינת השפעות הסביבתיות.
 בחינת התאמת מערכות הטיפול בפליטות התעשייה לסביבה.
 מתן תנאים סביבתיים למפעלים בהיתר הבניה וברישיון העסק.
 מתן חוות דעת לתסקירי השפעה על הסביבה.
 ניהול הפיקוח על מפעלים בהיבטים הסביבתיים השונים בתעשייה :פליטות מזהמים -אוויר ,ריח ,שפכים ,קרינה  ,זיהום קרקע,
טיפול פסולת ,עמידה בתקנות רעש בלתי סביר וחומרים מסוכנים.
 יישום חוקי העזר של האיגוד.
 יישום חקיקה סביבתית בתחום התעשייה ובתחומים נוספים ככל שיידרש.
 יכולת לבחינת והתאמת תשתית בתעשייה בתוכניות ובבקשות של היתרי בנייה ומתן חוות דעת לקביעת תשתיות מתאימות .
 בחינת התאמה של תעשיות חדשות לאזורים נתונים וקביעת תנאים לקבלת המפעל באזור נתון.
 ניהול פיקוח על ניטור רציף בארובות במפעלים ועל מדידות סביבתיות.
 יכולת ניתוח ממצאים של מפגעי רעש ובחינת אמצעים למניעת רעש חזק ובלתי סביר.
 יכולת לבחינת ממצאי של קרינה בלתי מייננת ובחינת אמצעים למניעה ,מעקב אחר טיפול
בחריגות כולל באזור מגורים ומבני ציבור.
 ניהול ופיקוח על טיפול בקרקעות מזוהמות לצורך מניעת זהום מי תהום ותנאים לטיפול בקרקע מזוהמת.
 איתור וזיהוי מפגעי ומטרדי ריח מהתעשייה ,מטיפול בפסולת ומפעילות חקלאית או אורבנית וקביעת תנאים למניעתם.
 ניהול תלונות הקשורות בתעשייה והגשת מענה לגורם המפנה.
 פיקוח וניהול תנאים ברישיון עסק על עסקים בהיבטים סביבתיים.
 עבודה שוטפת מול התעשייה ,הרשויות המקומיות ורשויות סטטוטוריות
 ניהול צוות העובדים באגף.
 ניהול ,פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף.
 עבודת צוות עם מנהלי אגפים וצוותיהם האחרים באיגוד.
כפיפות:
מנכ"ל האיגוד
היקף משרה:
משרה מלאה
דרישות התפקיד:
השכלה:
בעל /ת תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים :איכות הסביבה ,גיאוגרפיה ,מדעי הסביבה ,הנדסת סביבה .יתרון לבעלי
תארים גבוהים בתחומי ניהול הסביבה.
ניסיון:
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מקצועי 5 :שנות ניסיון לפחות כמפורט בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה לתפקיד זה .יתרון לניסיון
בעבודה עם מפעלים במרחב האיגוד.
ניהולי 4 :שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים.
ניסיון מוכח בקידום פרויקטים בתחום איכות הסביבה בתעשייה ,הובלת תהליכים סביבתיים וניהול אסטרטגי
שליטה מלאה בתוכנות GIS ,office
שפות:
יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה
ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת הבנת חומר מקצועי וקשר מול גורמים מחו"ל
רישיון נהיגה
כישורים אישיים:
יכולת ראייה מערכתית ,אסרטיביות ,יחסי אנוש מעולים ,יכולת עבודה בתנאי לחץ ,יושרה ואמינות .הבנה וידע נרחבים
בתחומי איכות הסביבה בדגש על תעשייה ,כושר ניהול גבוה ,יחסי  ,יכולת הבעה גבוהה בכתב ובע"פ ,יכולת הצגה בפני
גורמים חיצוניים ,מוטיבציה גבוהה ,יוזמה אישית ,יצירתיות ,יכולת הנעת צוות ,ארגון וסדר ,יכולת לשתף פעולה ולסנכרן
בין גורמים הרשויות המקומיות ,משרדי ממשלה ,נכונות לעבודה בשעות גמישות ולנסיעות מרובות ברחבי הארץ.

***המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד***
מועמד/ת העונה על הדרישות הנ"ל מוזמן/ת לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצרוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלה וניסיון
בעבודה ומכתבי המלצה .בקשות למכרז יש להגיש בדוא"ל לכתובת Mazkirut@igudhadera.co.il
או למשרדי האיגוד בכתובת :רחוב המסגר  ,3חדרה 38501
לא יאוחר מתאריך  –30.8.2020בשעה 10:00
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