מכרז מס' 36/2019
המועצה האזורית מנשה (להלן" :המועצה") מכריזה בזאת על משרה פנויה כדלקמן:

תואר התפקיד :רכז/ת קיימות ומחזור במנשה
היקף המשרה 100% :בדרוג המנהלי
כפיפות :למנהלת המחלקה לקיימות במועצה
כניסה לתפקיד :לאחר סיום המכרז
סוג מכרז :פנימי/חיצוני

תיאור התפקיד:
א .ניהול מערך הפרדת הפסולת במועצה











קשר עם תושבים – ישובים ,וועדות איכות הסביבה –בנושאי קיימות ,סביבה ,פסולת ומחזור.
עבודה מול מטבחים מוסדיים ,מוסדות ציבור ,עסקים ומסחר ,משרדי ממשלה
מדידה וניתוח נתונים ,הנפקת דו"חות למנהלים על כמויות
בדיקת הפחים בשטח ומעקב אחרי איכות ההפרדה
בקרה על תקציב חוק האריזות ומילוי דוחות חודשיים ורבעוניים
קידום הנושא בכל מוסדות החינוך במועצה
פרסום -הוצאת ניוזלטר ,וחומרים לעיתונות ,אתר המועצה ופייסבוק.
קידום ההסברה והחינוך בתחום הפרדת הפסולת והמחזור במועצה
טיפול במרכזי המחזור ,הנגשה ,הקמת מרכזי מחזור מסודרים בכל ישוב
בקרה בתחנת המעבר.

ב.


רכז/ת קיימות וסביבה בקידום הנושאים הבאים:
פגישות וסיורים בכל יישובי המועצה לצורך מיפוי מצב קיים וצרכים בתחומים :הפרדת פסולת,
התייעלות אנרגטית ,מגוון ביולוגי ,אסבסט ,קרינה ,זיהום אוויר ועוד.
הפקת אירועים קהילתיים סביבתיים מועצתיים בנושאי מחזור והפרדת פסולת ,אנרגיה ,מגוון
מינים ,קהילה וסביבה ועוד.
ניהול פרויקטים סביבתיים קהילתיים ביישובי המועצה
ליווי של רכזי קיימות וועדות ביישובי המועצה.
קידום המועצה כמועצה ירוקה
ריכוז פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית במוסדות החינוך ומוסדות המועצה.







דרישות התפקיד:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

השכלה  -תואר ראשון בנושאי סביבה/משאבי סביבה ,מדעים/מדעי החיים ,גאוגרפיה .הבנה
וידע נרחבים בתחומי הקיימות
המצאת תעודת השכלה נדרשת והמלצות בעת הגשת המועמדות
ניסיון בעבודה עם קהל ,רשויות מוניציפאליות ,משרדי ממשלה  -יתרון
השתתפות בפגישות צוות וכנסים מקצועיים
נכונות לעבודה מאומצת בשעות לא שגרתיות
היכרות עם היישובים במרחב הכפרי ומגורים בקרבת המועצה
שליטה טובה בשימושי מחשב
בעל/ת רישיון נהיגה בתוקף ובעל רכב פרטי
יציאה להשתלמויות וקורסים בנושאי הקיימות

כישורים נדרשים:
 .1אחריות ,אמינות ויכולת עבודה עצמאית
 .2יכולת הובלה ,יצירת מוטיבציה ,העצמה ורצון לפעולה אצל אחרים
 .3יכולת ביצוע גבוהה ,ארגון זמן ,ויכולת עבודה במישורים רבים בו-זמנית
 .4יכולת הבעה בכתב ובע"פ  -כתיבת מסמכים ,ארגון ידע ובפיתוח חומרים
 .5מיומנות ושליחה בתוכנות מחשב ואופיס
 .6יכולת עבודה בצוות ויחד עם זאת עצמאות ובעל/ת רמת אחריות ומוסר עבודה גבוהים
 .7השתתפות בישיבות צוות קיימות וסיוע בשוטף של המחלקה

מועמדים הרואים עצמם כעונים על דרישות התפקיד יגישו קורות חיים ,תעודות הכשרה מקצועית נדרשת
והמלצות נדרשות ,לדואר אלקטרוני hagarh@menashe.co.il :או במעטפה סגורה למזכירות המועצה.
הגשת המועמדות עד  3.9.2019יום ג' ,בשעה .14:00
אילן שדה – ראש המועצה

