המועצה המקומית כפר שמריהו

מכרז פומבי מס' 841/1480

בהתאם לסעיף  08לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ,תשל"ז ,8991 -מכריזה
בזה המועצה המקומית כפר שמריהו על משרה פנויה כדלקמן:

רופא/ה וטרינר/ית – 11%משרה –  14שעות חודשיות
תיאור תפקיד
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אחריות להענקת שירותים וטרינריים כגון :בדיקת בעלי חיים ,אישור לרישוי עסקים
רלוונטיים ופיקוח עליהם ,ארגון פעולות הדברה ועוד .
אחראי/ת לחיסון וסימון (אלקטרוני) של כלבים  :עדכון מחשב המועצה בקבלת דיווחים
מווטרינרים פרטיים המחסנים ו אספקת תרכיבים כנגד תשלום אגרה ,דווח ועדכון שוטף
למרכז השבבים הארצי.
טיפול במניעת מחלת הכלבת :הפקת שוברי חיסון ושליחתם ,עדכון תעריפי האגרה
במחשב המועצה ,וטרינריים פרטיים המדווחים למועצה ,ובית הדואר ביישוב.
טיפול בתושבים המאחרים בחיסון כולל מתן קנסות ומעקב אחרי כלבים המוגדרים
מסוכנים.
טיפול בשוטטות כלבים ובעלי חיים אחרים.
טיפול בחתולי רחוב :ביצוע עיקורים מתוכננים ,קשר עם מתלוננים ולוכדי חתולים.
אחראי/ת על טיפול בנשיכות כולל הכנסת הכלב לתחנת תצפית כלבים (בע״ח חשודים
בכלבת) ועדכון משרד הבריאות בתום תקופת ההסגר.
טיפול בנושאי מוצרי מזון מן החי ,כולל הנחייה ובקרה בעסקים ,בתי אוכל ומוסדות ,וכן
בדיקות משנה ואחרות ,כמתחייב בחוק .
פיקוח על בתי מטבחיים.
טיפול בתלונות הציבור בנושאי צרכנות מזון מן החי או בנושא מטרדים ו/או צער בעלי
חיים .
עדכון אתר האינטרנט ופרסומים לתושבים בנושאים הרלוונטיים לפי הצורך.

דרישות התפקיד
א .השכלה
 .8רופא/ה וטרינר/ית בעל/ת רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית .
 .1בוגר/ת קורס השתלמות ברפואה וטרינרית רשותית .
ב .דרישות נוטפות לתפקיד
.8
.1
.3
.0
.1

בעל/ת כישורים אישיים :מהימנות ואמינות אישית ,קפדנות ודייקנות בתפקיד .
כישורים בתכנון וארגון ,כושר התבטאות בכתב ובע״פ בעברית ובאנגלית ,יכולת
ייצוג הרשות בפני גורמי חוץ .
יכולת ארגון ותכנון ,כושר התבטאות בכתב ובע״פ וניסיון בניהול
מו״מ ותקציבים ,תינתן עדיפות לבעלי רקע ניהולי/פיקודי .
עבודה בשעות בלתי שגרתיות
בעל/ת רכב ובעל רישיון בר תוקף .

כפיפות  -ראש מחלקת תפעול ,אחזקה ואיכות הסביבה.
ניסיון מקצועי -ניסיון מקצועי מוכח של  3שנים לפחות כווטרינר/ית.
תנאי העסקה  :הסכם הוטרינרים ,עפ״י הוותק המקצועי בכפוף לאישור משרד הפנים.
מסגרת ההעסקה :יתכנו שינויים במסגרות ההעסקה למעבר ל  02שעות חודשיות או
העסקה במשמרת שנייה ,עפ״י שיקול דעתה של המועצה .
ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף ,יראו את המועמד/ת במי שלא
עמד/ה בתנאי הסף.
טפסים להגשת מועמדות ניתן ניתן להוריד באתר הכפר .http://www.kfar-shemaryahu.muni.il
הצעות מועמדות עם כל החומר הרלוונטי יש להגיש למועצה המקומית כפר שמריהו ,רח' קרן היסוד 81
קומה א' ,כפר שמריהו " ,01984עבור רופא/ה וטרינר/ית" ,לא יאוחר מתאריך  18/49/1480בשעה .80:44

