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 71/2020מכרז פנימי/פומבי 

 פקח/ית מערך השירותים הווטרינרים
 

 :תיאור התפקיד .א
 

 ברחבי הרשות המקומית. לכידת בעלי חיים משוטטים -

 לכידת נחשים ורמשים בשטחים ציבוריים ובמוסדות חינוך. -

 טיפול בבעלי חיים נושכים. -

 טיפול ומענה לקריאות מהמוקד וטיפול בפניות הציבור עד לרמת סגירת הפנייה. -

 וכד'.אחריות וסיוע בתחזוקת ובתפעול הכלבייה, הכוללים ניקיון, האכלה, הכנסת מבקרים, ימי אימוץ  -

 הפעלה ופיקוח על קבלני לכידת בעלי חיים )כלבים, בעלי חיים גדולים(. -

 ביצוע פעולת אכיפה. -

 ביצוע סיורים, תיעוד אירועים חריגים והגשת דיווחים עפ"י הנדרש בחוק. -

 הופעה בבתי משפט בהליכים רלוונטיים. -

שרות הווטרינרי משמש כעד בתביעות של הרשות המקומית בנושאים הרלוונטיים לפעילות של ה -

 העירוני.

 וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר. -

 

 דרישות התפקיד )תנאי סף(: .ב

 שנות לימוד לפחות. 12: השכלה

 יתרון. –: קורס פקחים וטרינרים/קורס לכידת נחשים הסמכה

 ( בתוקף.2: רישיון נהיגה )סוג רישיון

 יתרון. -: ניסיון כפקח וטרינריניסיון

 

 יימצאו ראויים ואינם בעלי הסמכה של קורס פקחים וטרינריים/קורס לכידת נחשים, * מועמדים אשר

 עבודתם מותנית בהשתתפות בקורס תוך שנתיים מיום קבלה לעבודה ועמידה בתנאי הקורס בהצלחה. 

 

 פרטי המשרה )תנאי סף(: .ג

  %100: היקף המשרה

 : מנהל השרות הווטרינרי או מי מטעמו.כפיפות

 מנהלי דירוג:

 9-6: דרגה

: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/ת במקצועו כללי

 במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

 

 : דרישות נוספות .ד

 : עבריתשפות
 

 .OFFICE -: שליטה טובה מאוד בתוכנות היישומי מחשב
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 כולל קריאות חירום בימי שישי /שבת/חג לפי הצורך. עבודה במשמרות ו/או בשעות בלתי שגרתיות
 

 נכונות לעבוד עבודה פיזית.

 מגורים  בעיר מודיעין מכבים רעות או יישובי הסביבה.

 

 העדר רישום פלילי )חובה לצרף אישור משטרה(.

 

מוטיבציה ונכונות אמינות ומהימנות אישית, גישה לבעלי חיים, ערנות ודריכות, אומץ לב,  כישורים אישיים: .ה

 להשקיע, קפדנות ודיוק בביצוע, מסירות לעבודה.

 יובהר, כי כל הדרישות המפורטות לעיל הינן דרישות הסף לשם השתתפות במכרז.

 

 :הערות

כן, יש לצרף -לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו -
תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של קו"ח )כולל דרכי 

המועמד והשאלון המצורף. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בפני וועדת 
 הבוחנים.

לקם להיבחן במבחני וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או ח -
 התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.

לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  -
על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל -(2011באפריל  5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011

ש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו למלא שאלון לאיתור חש
 לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.

מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה  -
ראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד בהתאם להו ;האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה

 הפנים.  
לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה  -

בו החברה תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה 
 בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו בכך. על כך מראש למועמדים הנ"ל

הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו  -יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -
 כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.

עת או שלב את הליכיו של העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל  -
 מכרז זה.

 העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. -
  

 מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.

 

 לנשים וגברים כאחד. * מתאים

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

, וזאת במעטפה סגורה בארבעה עותקיםיש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

בניין , מודיעין, 1, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תלתן עם ציון מס' המכרז על גביה

 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.15:00 -08:30ה' בין השעות  -העירייה קומת הכניסה בימים א'

 יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.

 12:00  –בשעה   17.8.2020  מועד אחרון להגשת מועמדות

 

http://www.modiin.muni.il/

