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 פארק חמ"ן  * קרית שדה התעופה 

לשכת מנכ"ל 

 המועצה
 

 

   
                      

 20199/מכרז פנימי / חיצוני מס'                       
 

 משרה לבתי קירור –רופא/ה וטרינר/ית לתפקיד:  
 

 משרה 100%עד  :  היקף משרה

 בדירוג וטרינרים 4 דרגה : דירוג /

 
 תחומי אחריות ו תיאור התפקיד

 

רה בארץ לצורך אימות דרישות השירותים הווטרינרים במפעל )מתקן( פיקוח וטרינרי במחסן מאושר לשיווק וקבלת סחו

 בהתאם לחוקים ולתקנות הקשורים לתחום, לפקודות, לתקנות ולנהלים של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.

 .עפ"י דרישות החוקפיקוח וטרינרי במחסן מאושר לשיווק וקבלת סחורה בארץ 
 

 מטלות עיקריות 
 

 יעבוד בהתאם להנחיות הרופא הווטרינרי הראשי לפיקוח על מוצרי מן החי.נר הרופא הווטרי 

  ( אימות מערכות בטיחות מזוןHACCP אימות תכניות קדם כגרון ,)הגנת המזון ואחזקת מונעת ,RECALL .ועקיבות 

 .כתיבת דוחו"ת ומעקב אחר פעולות מתקנות בתוכנת הפיקוח 

 דרישות התפקיד 
 

 השכלה

 ואה וטרינרית .תואר אקדמי ברפ .1

 רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית של השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות. .2

 בפיקוח וטרינרי על מפעלים מאושרים.שנים  3של לפחות רצוי ניסיון  .3

 .ידע וניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות  .4

 דרישות נוספות רצויות והערות
 

 ם הנכללים במשרה .כושר הבנה ושיקול דעת במסגרת התפקידי .1

 כושר הבעה בכתב ובעל פה . .2

 ידיעת השפה האנגלית, כולל קריאת ספרות מקצועית . .3

 נכונות לעבוד בימים ובשעות בלתי מקובלות . .4

 בעל רכב ובעל רישיון בר תוקף. .5

 מנהל רשות הפיקוח והאכיפה.   כפיפות :

 רופאים וטרינרים. 4-6ההעסקה הינה במשרה בלתי צמיתה )חוזה מיוחד( במתח דרגות 
 

 .12:00עד השעה:   31/03/2019יום ראשון  :  מועד אחרון להגשה
 

 .שוהם 10, רח' מודיעים במועצה לרשות הפיקוח ואכיפה  יש לצרף קורות חיים, תעודות והמלצות,:   הגשת מועמדות

 .Region.Muni.il-asher@Modiin,  מייל: 03 -9728959 פקס:                           
 

 

  .03-7943932אשר תם,  טל'    :    לפרטים
 

 התפקיד מיועד לנשים וגברים.                                          

 שמעון סוסן          

 אש המועצהר          

 

mailto:asher@Modiin-Region.Muni.il

