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 236/21מכרז פנימי/חיצוני  מס' 

 לתפקיד: אחראי/ת על פינת החי ופקח/ית וטרינרי
 

 אחראי על פינת החי 
 תיאור תפקיד :

 אחראי על טיפול והזנת בעלי חיים בפינת החי
 אחראי על תחזוקת פינת החי כולל ניקיון מכלאות 

 ניהול מלאי המזון וציוד של המתחם
 ניהול והדרכת צוות עובדים/מתנדבים בפינת החי 

שמירה על בריאות הציבור בכל דבר הנוגע לבעלי חיים ומוצרים שמקורם בחי , 
 בכפוף לחקיקה בתחום זה.

 וטרינר הרשותי כל פעולה של פיקוח/ אכיפה אחרת עפ"י הנחיות ה
 

 פקח וטרינרי
 תיאור תפקיד :

פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות 
 מקומית

 פיקוח על שמירת הסדר, ניקיון ומניעת מפגעים, טיפול במטרדי בע"ח 
 .טיפול במשימות וניהול פרויקטים מיוחדים של אגף הווטרינריה

 נשיכה/תקיפה ע"י בעלי חיים לרבות הסגרים לתצפית כלבתסיוע אירועי 
ריכוז מענה לפניות הציבור ופיקוח וטרינרי תוך שליטה בחוקי העזר העירוניים וחובות 

 וזכויות התושב.
 איתור, זיהוי ולכידה של בעלי חיים נטושים ופצועים 

 טיפול בכלבייה העירונית ובבעלי החיים הנמצאים בהסגר
 למניעת צער בעלי חיים והגנה על בעלי חיים בתחום הרשות המקומיתביצוע פעולות 

 סיוע בפיקוח על עסקים למכירת מזון מן החי כולל ליווי הווטרינר בביקורות בעסקים.
 כל מטלה אשר תוגדר ע"י הממונה הישיר 

  
 פעמיים בשבוע[ 2-3עבודה בשעות בוקר/אחר הצהריים ]

 עבודה בשעות לא שגרתיותנכונות ל
 
 
 שנות לימוד  12 השכלה:

 יתרון–תעודה קורס מפקחים וטרינרים ולוכד בעלי חיים  

 יתרון-השתלמויות בנושא בעלי חיים 

התחייבות לסיים קורס מפקחים ווטרינרים של מרכז השלטון המקומי וארגון הרופאים 

 .הווטרינרים ברשויות תוך שנה מיום קבלת התפקיד

 .OFFICEשליטה בתוכנת 

 חובה שנה לפחות ניסיון בתחום הפיקוח – מקצועיניסיון 

 יתרון–ניסיון עבודה עם בעלי חיים 

 אהבה לבעלי חיים

ידע בהפעלת מחשב , הכרת תוכנות לניהול שרות וטרינרי, עבודה מול  כישורים מקצועיים:

כישורים  קהל, רישיון נהיגה בר תוקף, ידע במתן סיוע ראשוני לבעלי חיים פצועים/במצוקה.

http://www.nzc.org.il/
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עמידה בלחצים, קפדנות ודיוק בביצוע, אמינות, כושר למידה, יכולת פיקוח ויחסים  שיים:אי

 בינאישיים טובים בעל תודעת שרות גבוה.

מסירות , אהבה וגישה לבעלי חיים, גמישות בשעות העבודה, אסרטיביות  דרישות מיוחדות:

 ברישום קנסות מנהליים כנגד מפרי חוק. 

 פלילי ו/או היעדר הרשעה שבנסיבות העניין שיש עמה קלון רישום פלילי היעדר רישום

 

   משרות X  2משרה )משרה מלאה(  %100 : היקף משרה

 ריהשירות הוטרינמנהל   :כפיפות

 אחראי  :מעמד

  9+-7דרוג מנהלי ,דרגה –עפ"י הסכם קיבוצי    :שכר

 

 

 טופס מקוון באתרבאמצעות  , 12:00בשעה  2021  ילביו 30הגשת מועמדות עד לתאריך 

 בראש הדף  

 חובה לצרף אסמכתאות על עמידה בתנאי הסף

 קורות חיים 

  תעודות השכלה 

  אישורי העסקה הכוללים תאריכי העסקה מלאים ,היקף משרה,פירוט עיסוק בתפקיד

 בהתאם לדרישת המכרז .–, ניסיון ניהולי 

 

תובאנה  בקשות שתתקבלנה במשרדי אגף משאבי אנוש לאחר המועד האמור, לא

בחשבון. ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את 

 המועד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף.

 המכרז פונה לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.
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