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לאיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון כרמל)
דרוש/ה:
תיאור
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

רכז/ת תעשיות

התפקיד:
פיקוח על מפעלים בהיבטים הסביבתיים השונים בתעשייה :פליטות לאוויר ,ריח ,שפכים ,מים ,קרקע ,ניטור
רעש ,קרינה ,פסולת ,פסולת חומ"ס ,חומרים מסוכנים ,הערכות לחירום ולמניעת אירועי חומרים מסוכנים.
יישום חוקי העזר של האיגוד.
בחינת עמידה בדרישות החקיקה הסביבתית בתחום התעשייה ובתחומים נוספים ככל שיידרש.
בחינת התאמה של תעשיות חדשות לאזורים נתונים וקביעת תנאים לקבלת המפעל באזור נתון.
מתן תנאים סביבתיים למפעלים בהיתר הבניה וברישיון העסק.
פיקוח על ניטור ארובות במפעלים ועל ניטור אוויר בסביבה בתעשייה ועוד.
פיקוח על נתוני ניטור רציף.
איתור וזיהוי מפגעי ומטרדי ריח בתחום התעשייה ותחומים אחרים ,וקביעת תנאים למניעתם.
עבודה שוטפת מול התעשייה והרשויות המקומיות (אגפי סביבה וקיימות ,רישוי עסקים ,הנדסה ותאגידי מים).
עבודה מול גורמי רגולציה שונים :המשרד להגנת הסביבה ,משרד האנרגיה ,משרד הבריאות וגופים ציבוריים
כגון רשות המים ועוד.
יתרון לבעלי ידע או ניסיון בתחום טיפול במפגעי רעש וקרינה.
יתרון לבעלי ידע או ניסיון בתחום טיפול בקרקעות לצורך מניעת זהום קרקע ותנאים לטיפול בקרקע מזוהמת.

כפיפות :מנהלת אגף תעשיה ותשתיות
היקף משרה :משרה מלאה
דרישות התפקיד:
• השכלה :אקדמאית (תואר ראשון לפחות) באחד התחומים הבאים :מדעי הטבע ,קרקע ומים ,מדעי הסביבה,
לימודי סביבה ,כימיה ,מדעי כדור הארץ ,או מדעי החיים .ו/או בהנדסה באחד התחומים הבאים :הנדסת סביבה,
הנדסה כימית ,הנדסת מזון וביוטכנולוגיה .דרישות השכלה רצויות :תואר אקדמאי מתקדם באחד מהתחומים
שפורטו לעיל.
• ניסיון מקצועי 2 :שנות ניסיון לפחות כמפורט בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה לתפקיד זה.
יתרון לניסיון בעבודה בתעשייה.
• יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה
• ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת הבנת חומר מקצועי וקשר מול גורמים מחו"ל
• רישיון נהיגה בתוקף.
• היעדר רישום פלילי.
• כישורים אישיים :ראייה מערכתית ,אסרטיביות ,יכולת עבודה בצוות לצד ביצוע משימות באופן עצמאי,
מוטיבציה גבוהה ,יוזמה אישית ,יצירתיות יכולת התמודדות עם ריבוי משימות במקביל ותיעדוף ,אחריות
ואמינות.
***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
בכבוד רב,
ניר סהר
מנכ"ל איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון -כרמל
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