مناقصة خارجية 11/2021
رقم المناقصة الرقمي-דיגיטלי56-
تعلن بلدية أم الفحم عن حاجتها إلشغال وظيفة اختصاصي في الصحة العامة ( תברואן)
• قسم  :تحسين مالمح المدينة .
• نسبة الوظيفة %100 :
• التدريج األداري  (:درجة ) 6-9
• التدريج األكاديمي( لقب جامعي ) من 39-36
• المهام الرئيسية :
 -1تقديم خدمات الصحة العامة للمحافظة على النظام والنظافة داخل نفوذ البلدية والمحافظة على جودة البيئة .
 -2األشراف الصحي على المحالت التجارية داخل المدينة
 -3معالجة األخطار الصحية داخل المدينة  ،ابداء األراء المهنية في مجال الصحة العامة ،اخطارات واألوامر.
 -4ابداء راي مهني في مجال الصحة بخصوص التراخيص للمحالت التجارية (المحالت الملزمة بالتراخيص).
 -5فحص عينات من مياه الشرب واالستحمام بعد المشاركة في دورة تأهيله لذلك ( التأهيل كفاحص مياه ).
 -6تشخيص احتياجات مكافحة األفات في مناطق المدينة واألشراف على عمليات المبيدات.
 -7أو كل كل مهمة تطلب وتسند اليك من قبل المسؤولين .
على المتقدمين أن تتوفر فيهم الشروط اآلتية :
• الثقافة :
أ .حاصل على شهادة انهاء ثاني عشر أو حاصل على شهادة بجروت كاملة .
ب .حاصل على شهادة مسؤول عن الصحة العامة والبيئة ( תברואן ) والتي أصدرتها مؤسسة معترف بها .
أو حاصل على شهادة التسجيل في سجل المهندسين العمليين ( هندسئيين) والفنيين بفرع الهندسة البيئية .
أو حاصل على شهادة التسجيل في سجل المهندسين العملين (هندسئيين) والفنيين ,جنبا الى جنب مع شهادة الدراسة صادرة عن
مؤسسة معترف بها عند االنتهاء بنجاح من برنامج اكمال الدراسة *.
أو حاصل على شهادة اللقب األول على األقل في احدى مؤسسات التعليم العالي جنبا الى جنب مع شهادة صادرة عن مؤسسة معترف
بها عند االنتهاء بنجاح من برنامج اكمال الدراسة*.
أو حاصل على شهادة التسجيل في سجل المهندسين في شعبة الهندسة البيئة في فرع الهندسة المدنية.
برنامج اكمال الدراسة-:
* برنامج دراسي تكميلي يتضمن الموضوعات المدرجة في الملحق األول للوائح الصحة العامة.
* متطلبات الخبرة  :تجربة مهنية مثبتة على األقل سنة في المجاالت التالية  -:الغذاء ,الصحة العامة وجودة البيئة .
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ُمتطلبات إضافية -:
اللغات  :معرفة تامة في اللغتين العربية والعبرية بإتقان .
رخصة سياقة سارية المفعول .
العمل بساعات غير اعتيادية .
معرفة تامة في تطبيقات الحاسوب.
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متطلبات مميزة خاصة :
العمل في بيئة غير مريحة ( ضوضاء  ,برد ,حرارة  ,رطوبة أوساخ  ,روائح مزعجة).
التعرض لعوامل قد تشكل خطرا جسديا (تلوث الهواء ,مبيدات الحشرات ,التعرض للبكتيريا ).
مسؤولية شخصية  ,امانه وإخالص بالعمل  ,معاملة جيدة مع الزمالء .

تقدم الطلبات من خالل تعبئة النموذج الرقمي نموذج التقدم الى وظيفة ,تشمل:
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الشهادات الرسمية الخاصة بالموضوع
الوثائق والمستندات الخاصة .
السيرة الذاتية  +مصدقة وتوصية مشغل سابق .
مصادقة من الشرطة على عدم وجود تسجيالت جنائية للمخالفات الجنسية ( .للذكور حسب ما يمليه القانون) .
أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس التاريخ .18.3.2021
مالحظة :
ُكتبت المناقصة بلغة ال ُمذكر ولكنها تعني الذكور واإلناث في آن واحد .
ال تُقبل الطلبات وال يتم بحثها او /استدعاء مقدم الطلب للمقابلة بدون ارفاق جميع الشهادات والمستندات المطلوبة حسب
المناقصة يوم تقديم الطلب او قبل موعد التقديم المذكور اعاله.

مع فائق االحترام
د .سمير صبحي
رئيس البلدية

