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 الشمالي المثلث - البيئة وحدة في بيئي مراقب وظيفة إلشغال حاجتها عن  الفحم أم بلدية تُعلن

 %100 :الوظيفة نسبة

 . أالداري التدريج سلم من 8-5 :الدرجة

 : الوظيفة مواصفات

 .البيئة وحدة أو المحلية السلطة اختصاص في مناطق البيئة جودة مجال في ومخالفة مراقبة

 مهمات ألوظيفة:

 . تحقيقات اجراءو ميدانية رقابة البيئة بما في ذلك وحدة في او المحلية  السلطة في والمخالفات الرقابة سياسة تنفيذ .1

مراقبة وتطبيق القوانين والنظم ألبيئية في ألمجاالت ألتالية: ألنظافة, ألنفايات واعادة ألتدوير, تلويث المياه, ألمياه  . א

 . ألعادمة, تلويث ألجو, ألمواد ألخطرة وغيرها

 تحضير ألمعدات ألالزمة للجوالت ألميدانية في مناطق نفوذ ألمراقب.  . ב

 ألمراقب, للكشف عن مكاره ومضار بيئية وعمن قاموا بذلك. تنفيذ جوالت ألميدانية في مناطق نفوذ  . ג

 ألقيام بقياسات, فحوصات وأخذ عينات من أجل ذلك.  . ד

 توثيق المخالفات البيئية في مناطق نفوذ ألوحدة بما في ذلك كتابة تقارير مفصلة.  .ה

 توثيق محوسب للمعطيات والتقارير وتقديمها للمسؤولين.  . ו

 تعلق بألرقابة وتطبيق ألقانون. ألرد على توجهات ألجمهور فيما ي  .ז

 تقديم مخالفات للمخالفين.  . ח

 ألكشف عن ألمخالفات ألبيئية وألتحقيق مع كل من له عالقة بذلك.  .ט

 جمع وتوثيق مواد واثباتات من اجل تقديم دعاوى قانونية, بما في ذلك ألتحقيق مع ألمشتبهين. . י

نقلها للجهات ألمختصة لفحص امكانية تقديم تفتيش وحجز مواد ومعدات أستعملت في مخالفات بيئية من أجل  . יא

 الئحة اتهام. 

 :المحكمة في شهادات  تقديمو البلدي وجهات أخرى المدعي مع والعمل التنسيق .2

 آخرى.   مراقبة اجسامألتنسيق ألمتواصل مع أالدعاء ألبلدي و  . א

 المحكمة. في شهادات تقديم . ב

ألمختلفة, ألشرطة, ألشرطة ألخضراء, ألشرطة  التنسيق وألمشاركة مع جهات رسمية في ألوزارات  . ג

ألبلدية, اتحاد مدن , ألسلطات ألمحلية وغيرها. بما في ذلك ألمشاركة في حمالت تطبيق ألقانون مع 

 هذه ألجهات.

 تنسيق مع جهات رقابه أخرى والقيام بحمالت تنفيذ  .3

 التبعيه

 .البيئة وحدة مديرة اشراف تحت الوظيفة

 متطلبات ألوظيفة: 

 .الوظيفة لهذه مالئمة بدنية لياقة ولديه جيدة صحة صاحب •

 أالستعداد لخدمة ألجمهور. •

 ألترتيب وألنظام.  •



 . المخالفة على  والقدرة الحزم •

 ألعمل في ساعات غير اعتيادية وساعات اضافية.  •

 

 : شروط الزامية للوظيفة

 . سنة دراسية 12 •

 .(פיקוח סביבתיתעודת הסמכה של شهادة تأهيل للرقابة ألبيئية ) •

 .افضلية لمن له تجربة سابقة في مجال ألرقابة وتنفيذ ألقانون •

 شروط اضافية: 

 .العبرية, العربية اللغات يجيد •

  .الوظيفة لهذه مالئمة بدنية لياقة ولديه جيدة صحة صاحب •

 بعدم اعتراضها على تأهيله.  اشهر 3خالل  ألتسجيل ألجنائي: ألحصول على موافقة ألشرطة  •

 .  قيادة رخصة لديه •

دورات وتأهيل مهني: يلزم ألمراقب بانهاء دورة تأهيل في مجاالت عمله. بما في ذلك حسب قانون عمل   •

 ألسلطات ألمحلية 

 

 تقدم  الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,  تشمل:  •

  بشأن الخبرة  الوظيفة تشمل ُمصدقة من مكان العمل السابق هذه بشأن الرسمية والمستندات الشهادات جميع .1

 ، تشمل توصيات من أماكن عمل سابقة بشأن الخبرة.السيرة الذاتية .2

  حسب ما يمليه القانون. مصدقة من الشرطة بعدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية )الذكور(،إرفاق  .3

 11.2.2021. الموافق الخميس أخر موعد لتقديم الطلبات يوم .4

 

 

 . واحد آن في واإلناث الذكور تعني ولكنها الُمذكر بلغة المناقصة •
 الشهادات  جميع ارفاق  بدون للمقابلة الطلب  مقدم  واستدعاء /او  بحثها يتم   وال الطلبات  تُقبل ال •

 .اعاله المذكور التقديم موعد قبل او الطلب تقديم   يوم  المناقصة  حسب  المطلوبة  والمستندات

 

 االحترام  فائق مع

  صبحي سمير. د

 البلدية رئيس
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