
 

 

 
 עיריית באקה אלג'רבייה מכריזה בזה על משרות פנויות לפי הפירוט להלן:

    תברואן במחלקת רישוי עסקים  : שם המשרה

 19/2021:מס' המשרה

 12:00 בשעה   04.04.2021:  תאריך אחרון להגשת מועמדות

  010%   :משרהאחוז 

 דרישות המשרה:

 תעודה של אחראי לתברואה וסביבה )תברואן ( שהנפיק מוסד מוכר.ו לפחות לימוד שנות 12 וגרב 
 תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה.  -או 
תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום בהצלחה  -או 

 השלמה. 4של תכנית לימודי  
תעודה של תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר  -או 

 סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה. 
 איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית -בפנקס המהנדסים, במדור הנדסה תעודת רישום  -או 

 פ"ובע בכתב גבוה ביטוי כושר 
  היכרות עם תוכנות  -יישומי מחשב OFFICE 

 נהיגה רישיון בעלי  
 פלילי עבר ללא  

 השתתפות בקורס רישוי עסקים שלב א לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי.העבודה מותנית ב 
 

  : בעבודהמקצועי ניסיון 

 

 : מזון ,תברואה ואיכות סביבה.   ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות בתחומים  הבאים 
 

 ניסיון ניהולי : 

 ניהולי  לא נדרש ניסיון 
 

  מאפינים אישיים :
 יכולות בינאישיות גבוהות ויכולת עבודה בצוות רב מקצועי 
 .חובה להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו  
  רכב חובה.ניידות ויכולת 

 רישוי עסקים  מחלקת מקום עבודה:

 010% :אחוז משרה

  הגשת מועמדות :

על המועמדים במכרזים למלא טופס בקשה למשרה פנויה , במידה ויש למועמד כלשהו עבר פלילי , יש 
ש של הרשות ליכולתו לשמש בתפקיד . במידה ואחד קרוב משפחה בהגדרתו "לקבל התייחסות היועמ

 א' לפקודת העיריות. 174פ סעיף ", יש להעביר ההכרעה לוועדת הרשות עבחוק 
המועמד יצרף לבקשתו אישור מרשם פלילי, שאלון איתור חשש לניגוד עניינים וכן הצהרת העדר קרבה 

 משפחתית, אישור המשטרה לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.
 הנחיות כלליות:

גיש את המסמכים הרלוונטיים בצירוף שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה על המעוניינים לה .1
 על קרבה משפחתית ושאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים. והצהרה

 את הטפסים והפרטים המלאים והמחייבים למכרזים ניתן לקבל באתר העירייה .2
www.baqa.co.il  

  טפסים(.) 
 לשים את המסמכים הרלוונטיים במעטפה סגורה.יש  .3
 המודעה הינה בלשון זכר אך הינה מיועדת לגברים ונשים כאחד. .4

  לוח הזמנים :

http://www.baqa.co.il/


 

 
 

 . ל העירייה"בצהרים בלשכת מנכ 12:00 בשעה  04.04.2021 יש למסור את הטפסים עד ליום
 דרך אחרת  כל בקשה שתוגש בכל, במסירה ידנית בלבד מסירת המסמכים למועמדות תהיה

 תיפסל על הסף.
                                                                                                           

 בכבוד רב,                                                                  
  ראיד דקה                                                                                                               

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


