
 

 

 
 
 

 רכז דיגום אויר מכרז למשרת 
 במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב 

המועצה המקומית התעשייתית   1976-, תשל"ז (נוהל קבלת עובדים לעבודה)לצו המועצות המקומיות    41בהתאם לסעיף  
 נאות חובב, מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן: 

 
שכר בדירוג/ דרגה בהתאם להסכם הקיבוצי של המועצה דירוג/שכר:  .  100%היקף משרה:    רכז דיגום אוירתואר המשרה:  
 .  אוירמשאבי מחלקת תחום מנהל : כפיפותמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב. מקום העבודה: 

 
 .  הגנת הסביבה במועצהבאגף  איכות אוירביצוע דיגומי אחריות על תיאור התפקיד: 
 תחומי אחריות: 

 . ביצוע בדיקות פתע בארובות מפעלי המועצה .1
 ביצוע בדיקות סביבתיות, ביצוע סקרים סביבתיים.  .2
 השתייכות לצוות מריחים וביצוע סיורי ריח ובדיקות ריח במפעלים.  .3
 נייד, וציוד לדיגום אויר. GCMSתפעול  .4
 אחראי/ת על ציוד הניטור: אחזקה, כיולים, רכש ציוד מתכלה, חידוש ציוד.  .5
 השתלבות במערך כוננים לאירועי חומרים מסוכנים. .6
 

 תנאים מקדימים למינוי: 
  שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת   בעל תואר אקדמי – השכלה   .1

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים   39בהתאם לסעיף    טכנאי רשוםאו    או הנדסאי תארים אקדמאים בחוץ לארץ  
גבוהה או    או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה  לפי אישור הרבנות הראשית לישראל  או תעודת סמיכות לרבנות

יתרון לבעלי תואר אקדמי בתחומי  בכולל, שש שנים לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.  
  מהנדס כימיה, כימאי, הנדסת סביבה, מדעי הסביבה.

נות שלוש ש   –הנדסאי רשום אין צורך בניסיון קודם.  – תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור בעל  – ניסיון מקצועי .2
 ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.  -  טכנאי רשוםניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. 

 )שיטה לאיתור וטיפול בדליפות במרכיבי ציוד(, היכרות עם תחנות ניטור אויר,   LDARהיכרות עם    –ניסיון מקצועי    .3
 יתרון. -ניתוח תוצאות אנליטיות

 .  OFFICE-: היכרות עם תוכנות היישומי מחשב .4

 קריאת חומר  כתיבה ו  ,דיבורהאנגלית ברמת  שליטה בשפה העברית ברמת שפת אם, שליטה טובה מאוד בשפה    –  שפות   .5
 טכני.

 רישיון נהיגה בתוקף. .6
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 
 .מגורים בקרבת באר שבע .1
 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, כולל לילות.  .2
 ובנשיאת משאות. נדרשת עבודה פיזית ועבודה בגובה  .3
 מתן שירות מצויין ללקוחות המערכת בתוך הארגון ומחוץ לארגון.  .4
 יחסי אנוש מצויינים ויכולת עבודה בצוות. .5
 ממשק עם גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה.  .6

 

 העמידה בתנאי הסף תיבחן בהתאם לאסמכתאות בלבד.  ✓

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. ✓

 זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.מועמד בעל מוגבלות  ✓

 תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם.  ✓
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 ,בברכה   
 גדי אלפסי  

 ראש המועצה 
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