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 מועצה אזורית גולן
 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 

 רכז/ת חינוך סביבתי
  תיאור התפקיד:

 
 .ריכוז תחום החינוך הסביבתי ברשות 

 .ביצוע מדיניות הרשות המקומית וקידומו בהתאם למדיניות זו 

 .תיאום מול גורמים סביבתיים נוספים בקשר לאותו התחום 

 .התמקצעות ושיפור מתמיד של התחום המקצועי 

  רשות המקומית, בנושאי במנחה ומדריך מוסדות חינוך ,עובדי הוראה וגופים העוסקים בתחום החינוך

 ושותף לפיתוח תוכניות בתחום. איכות סביבה

 תושבים  במסגרת החינוך הבלתי , מנחה ומדריך אנשי חינוך וקהילה , מוסדות קהילתיים  וחינוכיים

 .ובתחומי הסביבה פורמאלי בתחום הרשות

  את תכניות ויעדי היחידה הסביבתית בתחום הרשותמקדם. 

 .מקדם הקמת מרכזים לחינוך סביבתי ברשות ובמוסדות החינוך 

 .מתאם פעילות משותפת בין כל הגורמים הפועלים למען הסביבה ברשות 

 .כותב עורך ומפיץ חומר חינוכי והסברתי לבתי ספר ולגורמי חינוך ברשות 

 .מארגן השתלמויות וימי עיון בתוך הרשות ובמוסדות חינוך 

 .יוזם ומארגן מבצעים ואירועים לציבור הרחב ובכלל זה מערכת החינוך 

 ות ויעדי אגף החינוך במשרד להגנת הסביבה מקיים קשר מקצועי ומבצע מטלות לפי מקדם את תכני

 דרישת המחוז.

 .עובד בשיתוף עם מחלקות נוספות במועצה 
 אחריות תחום רישוי העסקים בהיבט הסביבתי לרבות הכנת דרישות ותנאים מיוחדים נוספים ריכוז ו

 אסבסט ושפכים.לעסקים טעוני רישוי בתחומי איכות אוויר, חומ"ס, 
 .משימות נוספות עפ"י דרישה 

 
 דרישות התפקיד

 
שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה תואר אקדמי בעל  :השכלה

  מדעי איכות הסביבה, באחד מהתחומים הבאים:מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ 
 כימיה, סביבה, גיאוגרפיה או חקלאות. 

 או:
בהנדסה באחד מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, הנדסת הסביבה, הנדסה חקלאית, הנדסה 

 כימית, הנדסת מזון ביוטכנולוגיה או הנדסת מזון.
 או:

לחוק ההנדסאים  15בעל תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 
אחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה ב 2012 -והטכנאים, תשע"ג

 הסביבה, כימיה, סביבה, גיאוגרפיה או חקלאות.
   

           
  ניסיון מקצועי:

  לבעל תואר אקדמאי  בתחום איכות הסביבה ו/או חינוך סביבתישל שנתיים בעבודה מוכח ומוצלח ניסיון

 .שנים לבעל תעודת הנדסאי 3-ו



 

  

 

  החינוך ועם ציבור ילדים ומבוגריםיתרון לניסיון בהוראה/הדרכה במערכת 

 םאירועיקיום יתרון לניסיון בכתיבת תכניות לימודים ו.  

  :דרישות נוספות
 .רישיון נהיגה בתוקף 

 .יכולת ניידות 

 )עברית ברמה גבוהה )קריאה, כתיבה, דיבור 

 זמינות לעבודה בשעות לא שגרתיות. 

 .גיוס תמיכות ותקציבים 

 .כתיבת תכניות לקידום קיימות 

כושר ניהול יצירתיות וחשיבה עצמאית, אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש גבוהים,  כישורים אישיים:
, יכולת  כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישייםיכולת ניהול תקציב, עובדים והנעתם, יכולת ארגון ותכנון, 

 .החלטות, כושר התבטאות בכתב ובע"פקבלת 
 

 100% :היקף משרה
 מנהל יח' סביבתית  מקצועית:מנהל/ת אגף חינוך,  מנהלית: כפיפות:

 :  מנהלי דרוג
 6-8:  מתח דרגות

 מיידי תחילת עבודה:
 ____________________________________________________________________ 

 .המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד 
 העדפה לשייך לקבוצה הזכאית לייצוג הולם ובהתאם לכללים הקבועים בתקנות. תנתן 
  זכותו של מועמד בעל מוגבלות לקבל התאמות למשרה 
  מועמדים העומדים ומגישים את כלל המסמכים יזומנו לשיחה מקדימה ובהתאמה לוועדת הבחינה המחייבת

 פנים לעניין זה()משרות בכירות יידרשו במבחני התאמה על פי דרישת משרד ה

ולשלוח  להיכנס לאתר המועצה למלא שאלון אישי,מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות 
אביטל -למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גולן ,בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצות

 .12900קצרין  13ת.ד. ,  6964170-4-153פקס: ,  an.org.ilhr@megolשדה, 
 , 02/09/2021, תשפ"א באלול כה'', היום : מועד אחרון לקבלת הצעות
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