מכרז מס' 29/22
למפקח ווטרינרי
לעיריית באר יעקב דרוש מפקח ווטרינרי לפי  100%משרה.

תיאור התפקיד:
א .ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.
איתור ולכידת בעלי חיים נטושים ופצועים ומתן מענה לפניות תושבים ,כל אלו בכפוף לחוקים ,לתקנות,
לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים ,הבריאות,
החקלאות ,הגנת הסביבה והרשות המקומית).
השכלה ודרישות מקצועיות:
א .בעל תעודת  12שנות לימוד לפחות.
ב .סיום קורס מפקחים ווטרינרים של מרכז השלטון המקומי וארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות
תוך שנה מיום קבלת התפקיד.
ניסיון מיקצועי:
עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק.
ניסיון כמפקח ווטרינרי – יתרון.
דרישות נוספות:
א .רישיון נהיגה (סוג  )2בתוקף.
ב .היכרות בסיסית עם יישומי האופיס.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבריאות הציבור
עבודה בשעות לא שגרתיות ,ביצוע תונות כוננות בלילות ,בסופי שבוע ובחגי ישראל
גישה טובה לבעלי חיים
יחסי אנוש מעולים ,שירותיות ,אדיבות
אמינות
יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ
יכולת התמודדות עם לחץ
פעילות בלבוש ייחודי (מדים)
ייצוגיות מול תושבים
אפשרות לעבודה במשמרות
יכולת לנהוג ברכבים ייעודיים
נכונות לעבודה מאומצת

דרוג :מינהלי דרגה+9 - 6 :
כפיפות:
רופא ווטרינר עירוני
•
•
•
•
•
•

מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.
מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם
בקרב עובדי הרשות המקומית ,אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד.
בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה ,מובא בזה לידיעת
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא
תאושר כאמור בצו.
מועמדים מתאימים בלבד ייענו.
המועמד יעבור מיונים בחב' השמה – ככל ויידרש.

* מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.
קורות חיים  ,המלצות ותעודות ניתן להגיש דרך לינק:

RF=114&FC=6873&https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133

עד תאריך.1.7.22:

בכבוד רב,
יאיר ושדי
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
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