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 למשרד להגנת הסביבה 

 (רישום תכשירי הדברה תברואית) מרכז/ת בכיר/הה /דרוש

 לרגל יציאת עובדת לחופשת לידה למילוי מקום זמני

 

 100% היקף משרה:

 ירושלים -מטה  מקום עבודה:

  חודשים 6עד  משך העסקה:

 מיידימועד תחילת עבודה: 

 

מזיקים לאדם )להלן: "תכשירי אחריות מקצועית ומנהלתית על רישום תכשירים להדברת 

 הדברה"(.

 

סיוע ביישום חוקים ותקנות בתחום העיסוק ובפרט תקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים 

 .1994-להדברת מזיקים לאדם(, התשנ"ד

 

 השתתפות בגיבוש מדיניות לרישום תכשירי הדברה ולפיקוח על שיווקם.

 

ירי הדברה או לחידושם, ובכלל זה בדיקת עמידתן טיפול בבקשות יבואנים ויצרנים לרישום תכש

 בתנאי הסף )שנקבעו בנוהל לרישום תכשירי הדברה( והחזרת הבקשה להשלמות במקרה הצורך.

 

ריכוז הוועדה המקצועית לרישום תכשירי הדברה תברואית ובכלל זה הכנת חומר מקצועי, 

 כתיבת פרוטוקולים ומעקב על יישום החלטות הוועדה.

 

 עודות רישום לתכשירי הדברה )בהתאם לאישור הוועדה המקצועית(.הנפקת ת

 

 קיום סיורי שטח ובכלל זה ביצוע דגימות לצורך מעקב על איכות תכשירי הדברה.

 קיום קשר עם גורמים מקצועיים לצורך בדיקת יעילות התכשירים.

 

 .מעקב ובקרה אחר פיקוח המחוזות על שיווקם התקין של תכשירי ההדברה בישראל

 

 ניהול מאגר ממוחשב לרישום תכשירי הדברה והפצת מידע בנושא.

 

תיאום ושיתוף פעולה עם גורמי פיקוח ואכיפה במשרד ומחוצה לו ובכלל זה ליווי מקצועי 

 בהתאם לצורך.

 

 איסוף מידע עדכני בארץ ובעולם בנושאי העיסוק, עריכתו והפצתו לגורמים מקצועיים.
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 הכנת דוחות תקופתיים.

 

י מקומו של הרשם לענייני מדבירים בהיעדרו במקרה הצורך )על פי חוק הסדרת העיסוק מילו

 (.2016-בהדברה תברואית, התשע"ו

 

 ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה ובהתאם לצורכי המשרד.

 

 דרישות סף מחייבות:

****************** 

 השכלה:

השכלה אקדמית )תואר ראשון( באחד התחומים הבאים לפחות: מדעי הטבע, מדעי החיים, 

מדעים מדויקים, מדעי הסביבה לסוגיהם, מדעי החקלאות, הנדסה כימית, הנדסה סביבתית, 

 הנדסה חקלאית, הנדסת חומרים.

 

 רישיונות:

 רישיון נהיגה בתוקף.

 

 ניסיון:

 אנטומולוגיה כמפורט להלן:ניסיון מקצועי בתחום הדברה או בתחום 

 

 לבעלי תואר ראשון: ניסיון של שלוש שנים לפחות; לבעלי תואר שני: ניסיון של שנתיים לפחות;

 

 * הניסיון יימנה אף אם נרכש טרם מועד הזכאות לתואר.

 

 כישורים ונתונים רצויים:

*********************** 

 ם האנטומולוגיה.תארים מתקדמים בתחומי ההשכלה הנדרשת ובפרט בתחו

 ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים:

 * הדברה תברואית;

 * עבודה בנושאים סביבתיים;

 * הנחיה או הדרכה;

 

 ועבודה במאגרי מידע ממוחשבים. officeידע ומיומנות בעבודה בסביבת 

 

 שפות:

 יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.

ת ברמה המאפשרת קריאת חומר מקצועי והבנתו, וכן שימוש במונחים ידיעת השפה האנגלי

 מקצועיים.
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 הערות:

 

 * התפקיד כרוך בנסיעות ובעבודה ברחבי הארץ בהתאם לצורך.

 

 * למהנדסים: זכאות לדירוג המהנדסים מותנית בהצגת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
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