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 ' סיון, תשפ"בח       
 2022יוני,  7

 רכז/ת קיימות - 2022/81 חיצונימכרז כ"א 
  משרה 100%: היקף משרה

 .איוש משרה מידיי
 

   , מנהל אגף תפעול' איכ"סמנהל מח :כפיפות
 

 : תיאור התפקיד
 , קהילות, תושבים, חינוך, מפעלים ועסקים(חינוך איכות סביבה וקיימות במועצה )מערכות קידום נושא* 

  * קידום פרויקטים ויזמות
 * מילוי ומעקב אחרי קולות קוראים רלוונטיים

 * תאום פגישות וניהול יומן
 באיכ"ס* אחריות על ריכוז נתונים 

 * השתתפות בפגישות, כתיבת סיכומים ומעקב
 חומרים מקצועיים* הכנת 

 ם ירוקיםמי* ריכוז פורו
 יוס מתנדבים לפעולות סביבה* ניהול וג

 הפעלת מחסן "אוצרות" )שימוש חוזר בפסולת(* 
 * ייזום שיתופי פעולה עם גורמים שונים

 * שיווק ופרסום פעולות במחלקת איכות הסביבה
 * טיפול וניטור קולות קוראים בתחומי הסביבה

 ספת שתוטל ע"י מנהל המחלקה* ביצוע כל מטלה נו
 * קשר שוטף והשתתפות בישיבות עם גורמים ממשלתיים וארגונים סביבתיים )משרד להגנת הסביבה, 

 איגוד ערים מערבי לאיכ"ס, קק"ל, רט"ג ועוד(.   
 

 :דרישות התפקיד
 :השכלה

תואר אקדמי רלוונטי  שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או קיבל הכרה מהמחלקה 
חובה ! יש  – יתרון לבעלי תואר בתחומי איכות הסביבה ו/או חינוךלהערכת תארים או תעודת הנדסאי. 

 .לקורות החיים. לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף העתק כנ"ל הלצרף העתק התעוד
 לבעלי ניסיון בעבודה בתחומי איכות הסביבה או ביחידה סביבתית בארגון.יתרון * 

 * נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות 
 לעשייה. * יחסי אנוש טובים ויכולת לרתום מתנדבים ושותפים

 

  :דרישות נוספות 
 ניסוחיכולת כולל  בוההגעברית ברמה  שפות :* 
 .officeתוכנות מיומנות ב יישומי מחשב :* 
  

 : מאפייני עשייה ייחודיים
 ות * משימתי

 * סדר וארגון
 

 המועצה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת חרום.

  :הליכי המיון הצפויים למשרה

 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  -

הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה.  מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות  -

 יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם  -

 במועצה.
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 מכרזים.  –לצפייה בפרטי המשרה והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר 
region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matte  

 .21/6/2022–הגשת מועמדות עד לתאריך 
 

 מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה. 
 .כאחד ולגברים לנשים מופנה אך זכר בלשון נכתב המכרז

 משה דוידוביץ                                                                                                  
 ראש המועצה                                                                                                  
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