
 לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 איכות, אקולוגיה ובטיחות ראש אגףדרוש/ה 

. בסולם החברות הממשלתיות 7בדירוג החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ היא חברה ממשלתית עסקית 

משמשת זרוע ביצוע של המדינה לשיקום קרקעות מזוהמות ומספקת פתרונות טיפול לפסולת המסוכנת  החברה

 מלש"ח. 200 -עומד על כהמיוצרת בישראל, תוך שמירה והגנה על איכות הסביבה. המחזור השנתי של החברה 

 

 תיאור תמציתי של התפקיד: 

עובדי החברה בתכנון וביצוע עבודתם בכל תחום העקרונות והנחות היסוד המנחים את כלל אחריות על ניהול 

 .לטיב השירותו הנוגע לאיכות הסביבה, ללקוחותיה, לבעלי עניין, לרשויות

 יםהכוללהובלת והטמעת שגרות איכות בתרבות הארגונית ובכל תהליכי הפעולות וההתנהלות בחברה 

 ומערכי איכות שונים של החברה. ISO, תוך יישום תקני והטמעתם הפקת לקחים, מעקבים, מבדקים, סקרים

 לרבות פיתוח בר קיימא. איכות הסביבהניהול והובלת תחום 

אחריות על מערך הבטיחות, הטמעת הבטיחות בשיח הארגוני ובכל חתכי הפעילות הארגוניים, חירום, גיהות 

חתירה מתמדת תחקירים ו ביצועביקורות גורמים חיצוניים,  ניהול וחוסן תפקודי של החברה. ריכוז הידע,

 לשיפור מערך הבטיחות בחברה.

 וכל מטלה אחרת שתוטל ע"י המנכ"ל. ניטור אוויר ופרויקטים שונים בחברה ,יות על נושאי רגולציהאחר

 .נדרשת נוכחות במפעל ברוב ימות השבועהמשרה ממוקמת במפעל החברה בנאות חובב ו

 

 תנאי סף להגשת מועמדות:

 השכלה  .א

 בהנדסה כימית/הנדסת  אחד מאלה:בידי המל"ג -על ממוסד אקדמי מוכרתואר ראשון  /תבעל /תהמועמד
 מכונות/הנדסת חומרים/הנדסת ביוטכנולוגיה.

 ניסיון .ב

 שנים לפחות בניהול בתחומי אקולוגיה/אנליטיקה/כימיה 7ניסיון של  /תבעל /תהמועמד. 

  לרגולציה של תחומי איכות הסביבה למול שנים לפחות בעבודה בכל הקשור  5המועמד/ת בעל/ת ניסיון של
 .הרגולטור הרלוונטי

  אנשים. 3שנים לפחות בניהול ישיר של צוות עובדים המונה לפחות  5המועמד/ת בעל/ת ניסיון של 
 

 יתרון יינתן לבעלי/ות:

 תואר שני בהנדסה/מדעים מדויקים/בטיחות/איכות סביבה - השכלה. 

  חוקים ותקנות בתחוםבתחום הבטיחות. היכרות עם ניסיון. 

 בנושא התקינה בתחום האקולוגיה. ידע 
  .ניסיון בהובלה ואחסון חומ"ס, כולל דרישות על פי דין 

 .ניסיון בניהול אירועי חומ"ס 
  לפרויקט.  ₪מליון  10השתתפות בניהול של לפחות שלושה פרויקטים בהיקף של 

  /חומרים/בטיחות.בוגר/ת קורסים רלוונטיים בנושאי איכות סביבה 
 
 

 



 והוראות כל דין. 1975-*המינוי יתבצע על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות התשל"ה 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.*

 פי חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות ומעודדת את העסקתם.-חברה פועלת על*ה

 העסקה של אוכלוסייה מגוונת.פי חוק החברות הממשלתיות ומעודדת -החברה פועלת על*

 

לחברה שמורה הזכות לזמן את המועמדים, כולם או חלקם, לראיון ו/או לשלוח למבחני מיון ומבחני אמינות 
ותשאול בכל שלב, ועל פי שיקול דעתה, וכן היא רשאית לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים, ככל שתמצא לנכון 

 לעשות כן.

 ./ותם ההליך ייבחר מי מהמועמדיםהחברה איננה מתחייבת כי בתו

 

ראש אגף איכות, אקולוגיה הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד 
כשהוא מלא וחתום, בצירוף  services.co.il/?page=all_jobs-http://enviro ", אשר יימצא בכתובתובטיחות

פירוט הדרכים ליצירת קשר ו, צילום תעודת זהות, שמות של ממליצים ורות חיים מפורטים, תעודות השכלהק
הוסמכה לטפל בהליך האיתור. לפיכך, את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים אדם מילא חברת  עימם.

 :מייל גיש בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובתהנדרשים יש לה

48AA94A87D81#stay-B7B6-4DFB-513F-https://pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=C5277251 

 תענינה.לא פניות שתגענה לאחר המועד האמור  .12/8/2020מיום לא יאוחר  
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