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הלקוח: מי עכו

הגהה מספר : 1

תאגיד המים והביוב מי עכו בע"מ-  מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד:

אחראי ניטור שפכים ואיכות הסביבה
דרישות סף לתפקיד

- תואר ראשון במדעי הסביבה.
- ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בנושא ניהול שפכי תעשייה בעבודה עם תאגידי מים וביוב. 
- ידע ובקיאות בכללים ובתקנות הרלבנטיות לעבודת תאגידי במים בתחום הטיפול בשפכים.

- ידע וניסיון בהכנת תוכנית ניטור שנתית, הגשתה ואישורה מול הגורמים הרגולטוריים.
- ידע וניסיון בעבודה עם תוכנות ניהול שפכים, הפקת חיובים ודו"חות מתאימים לרשות המים.

- ידע וניסיון בניתוח נתוני מעבדה ודגימות שפכים.
- ידע וניסיון בפיקוח וליווי של עבודת מעבדה לדיגום שפכים.

- ידע וניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה ו/או רגולטורייים (הגנת הסביבה, רשות המים וכו').
 .GIS ידע וניסיון בעבודה עם תוכנת -

- היכרות עם תקני ISO בתחום איכות הסביבה. 
- ידיעת השפה העברית על בוריה, כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ.

- נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
- יחסי אנוש מעולים.

- ניסיון מוכח בהובלה והנעת תהליכים.
- מגורים באזור הצפון - יתרון.

תיאור התפקיד
- פיתוח תחום איכות הסביבה בתאגיד.

- אחריות כוללת על תחום ניטור שפכי תעשייה בתאגיד;
- אחריות להכנת תוכנית ניטור שנתית, אישור התוכנית אצל הגורם הרגולטורי, מעקב ופיקוח 

  על ביצוע התוכנית;  
- פיקוח על מעבדה והפקת נתוני דגימות;

- ניתוח נתוני דגימות וניתוח נתונים, עריכת דו"חות לתאגיד ולגורם הרגולטורי; 
- עבודה מול מפעלים ועסקים בתחום השיפוט התאגיד בתחום ניטור השפכים, לרבות עריכת 

  שימועים, הפקת דרישות תשלום;
- הוצאת מכתבים בשם התאגיד בהתאם לכללי השפכים.

- ניהול מוקד פניות בתחום איכות סביבה. 
- טיפול בתלונות ו/או השגות ו/או עררים וייצוג התאגיד אצל הגורם הרגולטורי;

- בדיקה ואישור חשבונות.
- ניהול תקן ISO  איכות הסביבה. 

תנאי העסקה
- היקף משרה: 80%

- כפיפות למהנדס התאגיד.
- ועדת האיתור של התאגיד שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה 

  מתאימים, על פי המסמכים שיוגשו לה ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה.
- מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.

מודעה זו מופנית לגברים ולנשים כאחד.

הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש למסור ידנית (לא לשלוח בדואר) 
ל-מי עכו בע"מ ברחוב הארבעה 57 עכו עד ליום 10.05.15 שעה 12:00 במעטפה סגורה עליה 
יצוין: "מועמדות למשרת אחראי ניטור שפכים בתאגיד מי עכו בע"מ". פניות שתגענה שלא 

באופן הנ"ל ושלא עד המועד המצוין לא תובאנה לדיון. 

 


