
 

 

 
 
 
 
 

  
 07/2018מכרז פומבי מס' 

 ווטרינר המועצה
 

 המועצה האזורית "שדות נגב"  מודיעה בזאת על משרה פנויה כדלקמן :
 רופא וטרינר - תואר המשרה. 1
 המשרה 33% -היקף משרה. 2
 אזורית שדות נגב יישוביה ומוסדותיהמועצה  -מקום העבודה. 4
 רופאים וטרינרים  -הדירוג . 5
 .בהתאם להסכמים הקיבוציים  -דרגה .6
 ומנהל אגף שפ"ע  מזכירת המועצה  - פיפותכ .7

פיקוח על בעלי החיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות   -תיאור התפקיד. 8
הציבור ומניעת מחלות ומטרדים בתחומי הרשות וסביבתה, בהתאם לחוקים, תקנות וחוקי 

 עיקרי התפקיד:העזר של הרשות בנושא. 
 וטרינרית.ו. ניהול היחידה הא
ברשות  בעלי חייםשל חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת . פיקוח ואכיפה ב

 המקומית.
של מזון מן החי וייצור  מכירה/שיווק/החזקה/הובלה/אחסוןרישוי/. פיקוח ואכיפה על ג

 המקומית. ברשות
 .בתחום הרשות הסברה בנושא בעלי חייםחינוך ו . קידוםד
 . קידום החקיקה הווטרינרית ברשות המקומית.ה
 וט.הפעלת מערך לכידת כלבים ובעלי חיים משוטטים בתחום השיפ ו.

  -דרישות התפקיד. 9
 הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל.    -השכלה              

 הסמכת מנהל השירותים הווטרינריים על פי פקודת הכלבת ופקודת מחלות בעלי חיים.
סיום בהצלחה קורס רופאים וטרינריים רשותיים / התחייבות לקבלת הסמכה כרופא 

 תים הווטרינריים עד שנה מקבלתו לתפקיד.וטרינר רשותי מהשירו
 

 עדיפות לבעלי ניסיון כרופא וטרינר רשותי   :ניסיון מקצועי       
  

ברפואה וטרינרית  רישום מקצועי: הסמכה ורישיון לעיסוק      -דרישות תפקיד מיוחדות
. יחסי אנוש טובים ויכולת 1991 –חוק הרופאים הווטרינריים , תשנ"א בישראל , לפי 

נכונות  עבודה במשמרות ו/או בשעות בלתי שגרתיות וביצוע כוננויות. מוכחת לניהול צוות
 בתוקף.נהיגה המועמד חייב להיות בעל רכב ורישיון לעבודה בתנאי שטח קשים.  

   
 .089938902/3, חדד-נורית כהןמזכירת המועצה, לניתן לפנות  - פרטים נוספים. 10
 

.או באתר  16.00 – 8.00ה' בין השעות  –טופסי בקשה ניתן לקבל ממזכירות המועצה בימים א' 
את הבקשות בצירוף קו"ח המלצות, תעודות ומסמכים בכתב בצירוף פרטי הממליצים  המועצה

למזכירת המועצה לא  nurit@sdotnegev.org.il ניתן להגיש במעטפה או בדואר אלקטרוני  
 15:00בשעה   25/03/2018מיום ראשון ט' ניסן תשע"ח יאוחר 

  
  * המרכז כתוב בלשון זכר אך הוא מופנה לזכר הנקבה כאחד.            

                                
 בכבוד רב                              

     
 תמיר עידאן  

 ראש מועצה
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