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 אור ודרישות לתפקיד:ית

 פרויקט בתחום חקר הקרקע /תמנהל
 
 
 

 188משרה מספר 

 

 עליהם: /תהתפקיד אחראי /תתאור התחומים שבעל

 משנה, יועצים או נותני שירותים. הכנת דרישות מקצועיות ומפרטים טכניים להתקשרות עם קבלני

 הכנה והוצאה לפועל של בל"מים ומכרזים.

 ./ גז קרקע ומי תהוםת חקר קרקעוהכנת ו/או בחינת תוכני

 סקרי סיכונים.ומי תהום , גז קרקע, ריכוז ובחינת ממצאי סקרים היסטוריים, סקרי קרקע

 .מבחינת תקציב ולוח זמנים  שיקוםהכון שוטף של תוכנית עד

 ועבודות שיקום אתרים מזוהמים. , מי תהוםווי ופיקוח על עבודות חקירת קרקע, גזי קרקעלי

 

 תדרישות פורמאליו

 חובה.  -השכלה אקדמית בתחום המדעים או הנדסה סביבתית  השכלה 

 יתרון.  -תארים מתקדמים 

 רישיון נהיגה. ידע מקצועי נדרש

 

  ידע טכני נדרש

התאמה לעבודת 

 משמרות

 

 ברמה גבוהה. –ברמת שפת אם. אנגלית  –עברית  בשפותידע 

 קודם נדרש ןניסיו
שנים לפחות בחקירת הקרקע, לרבות בביצוע או  2ניסיון מוכח של  •

, סקרי מי תהום, סקרי / גז"קניתוח סקרים היסטוריים, סקרי קרקע

 חובה. -סיכונים, טכנולוגיות לטיפול בקרקע 

בניהול פרויקטים של שיקום קרקע )מהליך  שנה לפחותניסיון של  •

 – סיום  השיקוםעד החקירה עד תהליך הטיפול בקרקע המזוהמת( ו

 יתרון.

  ניסיון בשימוש בתוכנותGIS  חובה -אוטוקד ו/או 
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היכרות עם המשק הסביבתי הישראלי, הרגולציה הרלוונטית,  •

 ה.חוב -הסביבה העסקית וממשקי העבודה הנדרשים לפעילות החברה 

היכרות עם נהלי המשרד להגנת הסביבה )בנושא קרקעות( ורשות  •

 חובה -המים

השנים האחרונות, בעבודה מול  5לפחות, במהלך  שנהניסיון של  •

 -המשרד להגנת הסביבה, רשויות ו/או גופים ממשלתיים מקבילים 

 יתרון. -חובה. היכרות עם מקבלי החלטות במשרד להגנת הסביבה

בהשתתפות במכרזים בתחום הסביבה, התשתיות ו/או ניסיון מוכח  •

 יתרון.  -התכנון

 
 
 
 
 .המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*
 .פי חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות ומעודדת את העסקתם-החברה פועלת על*
 .פי חוק החברות הממשלתיות ומעודדת העסקה של אוכלוסייה מגוונת-החברה פועלת על*
 

 

 

    

 .188בציון מספר משרה   jobs@escil.co.il את הקו"ח יש לשלוח למייל 
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