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 חיצונימכרז הארכת 

 
 

 למועצה אזורית משגב דרוש/ה:
 מנהל/ת תפעול באגף הקיימות

 תאור התפקיד: 
 ניהול מערך פינוי הפסולת והמיחזור 

 הגדרת מטרות, תכנון, ארגון בניית תכנית עבודה שנתית מותאמת לעונות השנה, חגים ומועדים ,
 ת, זרמים למיחזור, גרוטאות וגזםפסולת ביתית, פסולת אורגני – וביצוע של מדיניות

 עבודה עם נותני שירות חיצוניים בתחום פינוי פסולת למיחזור ולהטמנה 

 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת 

 ניהול צוות העובדים וכלי הרכב 

 ניהול אתר הקומפוסט 

 קביעת סדר עדיפות ותעדוף משימות 

 ניהול קריאות מוקד ומתן מענה לפניות תושבים 

 התפעול, לרבות ניתוח כמותי של הפעילות ייעול 

 שיתוף פעולה עם מנהלי הישובים לשיפור מתמיד ומענה לקשיים בהפרדת ופינוי הפסולת 
 

 כישורים נדרשים:

  בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה
ת או טכנאי/ת רשום בהתאם לסעיף /מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי

או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה  2012 –לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39
יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או 

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת  3ומעבר  18בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 
 י איסור והיתר(הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודינ

  ארבע שנות ניסיון  –בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל  בורע –ניסיון מקצועי
חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור  –בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור הנדסאי/ת רשום 

 שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי –טכנאי/ת רשום 

 יתרון –ום הפסולת והמיחזור סיון ניהולי בתחינ 

 יכולת ניהול צוות עובדים וקבלנים 

 יכולת לנהל משימות מול ריבוי גורמים 

 יוזמה ויכולת עבודה עצמאית 

 שירותיות, סדר וארגון ויכולת הובלה 

  ידע ושליטה בתוכנות ה–OFFICE  

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות 
 

 חובה  –רישיון נהיגה ורכב 
 100%היקף משרה 

 39-41 -הנדסאים דרגהמח"ר/  –תנאי שכר: דירוג 
  התחלת עבודה מיידית
 ענינהירק פניות מתאימות ת

 
  

 ,23/06/2019 :שם המשרה(, נא להעביר עד לתאריך קורות חיים )בציון

  CV@misgav.org.il או בדוא"ל: 9902302 :משאבי אנוש בפקס אגףל
 

mailto:CV@misgav.org.il

