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 המועצה
 

 

  
                      

 )כ"א(   2019/9מכרז חיצוני מס'                   
 

  ירשותוטרינר      לתפקיד:       
 

 משרה 40% :  היקף משרה

 בדירוג וטרינרים 4 דרגה : דירוג /
 

 תיאור התפקיד :

הפצת מחלות, ומניעת צער בעלי חיים פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור , מניעת מטרדים ו

בתחומי הרשות וסביבתה, בכפוף לחוקים, תקנות, לחוקי עזר של הרשות ובהתאם להנחיות והסכמות הגופים הרלוונטיים 

 בתחום ) משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית (.

 עיקרי התפקיד :

 .ניהול היחידה הווטרינרית 

 של החוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית. פיקוח ואכיפה 

 .) פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות המקומית ) מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אכסון וייצור 

 מזוןחינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על ה 

  פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו 

  ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בלעי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד

 החקלאות.

 .קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית 

 השכלה ודרישות מקצועיות :

 .1991 –רופאים הווטרינרים, תשנ"א כהגדרת חוק ה השכלה ברפואה וטרינרית,

 דרישות נוספות :

 אנגלית לקריאת ספרות מקצועית. –שפות 

 officeהיכרות עם תוכנת  –יישומי מחשב 

 רישום מקצועי 

 .1991 –הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א 

 בתוקף. –ון נהיגה יריש

 .למנכ"ל הרשות כפיפות :

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

, במועצה לרשות הפיקוח ואכיפה, לרשות הפיקוח ואכיפהיש לצרף קורות חיים, תעודות והמלצות, :   הגשת מועמדות

 Region.Muni.il-asher@Modiin,  מייל: 03 -9728959 פקס:     .שוהם 10רח' מודיעים 
 

 . 7943932-03אשר תם,  טל'    :    לפרטים
 

 התפקיד מיועד לנשים וגברים.                     

 שמעון סוסן        

 ראש המועצה        
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