
  אנוש משאבי אגף     עיריית רחובות                             
  

  הארכה - 46/2016כ"א  - פנימיחיצוני/מכרז 

  ווטרינר/ית עירוני/ת
  רופא/ה וטרינר/ית ברשות מקומית לביצוע בדיקות משנה בתחנה לבדיקות מוצרים מהחי

  
   כפיפות:

  מנהל השירות הווטרינרי העירוני.
  התפקיד:תיאור 
  1991ל שמירת בריאות הציבור בהיבט הווטרינרי על פי ההגדרה ב"חוק הרופאים הווטרינרים" משנת עאחריות 

 ובכפוף לסמכויות שיוענקו על ידי משרד החקלאות, משרד הבריאות, והרשות המקומית.

 .הפעלת תחנה לבדיקות משנה שאחראית על בדיקת מוצרים מהחי 

 יצור, מכירה ושיווק מוצרים מהחי בעסקים שונים, בתי אוכל ומסעדות.ביצוע פיקוח וטרינרי על י 

 .לקיחת חלק ברישוי עסקים וטרינרים והפעלת הפיקוח עליהם 

  .פיקוח על כלבים וחתולים ואחזקת בעלי חיים שונים בתחום השיפוט של הרשות המקומית 

 וטטים בתחום הרשות המקומית.לחיסון וסימון של כלבים וטיפול בכלבים ושאר בעלי חיים מש /תאחראי 

 .פיקוח על פעולות למניעת מחלת הכלבת ברשות המקומית 

 .פיקוח על אכיפת חוק צער בעלי חיים ואחזקה נאותה של בעלי חיים הנמצאים אצל גורמים פרטיים וציבוריים 

  .אחריות על הכלבייה העירונית ואחזקת בעלי החיים הנמצאים בה 

  חיים נטושים הנמצאים בשרות הווטרינרי כולל ביצוע ניתוחי עיקור/סירוס.הענקת טיפול רפואי לבעלי 

 .טיפול בתלונות הציבור בכל תחום הקשור לאחריות השרות הווטרינרי ברשות המקומית 

  ורמים מקצועיים פנים וחוץ אירגוניים.גתיאום ועבודה מול 
  

  תפקיד:תנאי סף ל
  השכלה:

  וטרינרית תואר אקדמי ברפואה. 

  רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית. 

  חודשים. 6תעודת הסמכה של וטרינר רשותי או יכולת השלמת מבחן ההסמכה תוך 
  

    ניסיון מקצועי:
  שנה לפחות בתחום הווטרינריה העירונית או בתחומים שיש בהם זיקה למטלות הכרוכות בה.ניסיון של 

 
  דרישות תפקיד נוספות:

 .רישיון נהיגה בתוקף 

  ידע בעבודה עם תוכנות משחב שונות לרבות תכנתOFFICE. 

 .אמינות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע התפקיד 

 .נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות 

 .יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת עבודה בצוות ונשיאת אחריות 

 .יכולת התבטאות בכתב ובע"פ בשפה העברית 
  

    שנים בהתאם להוראות הסכם קיבוצי  4קטלית ותלוית תקציב לתקופה של ימשרה  פרוי -  100% היקף המשרה:
  .רופאים וטרינרים לביצוע בדיקות מישנה בתחנות אזוריותבעניין גיוס                                        

  .רופא וטרינר ברשות מקומית   : מעמד
  .הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיותשל הסכם קיבוצי עפ"י    :   שכר

  
                         ,  /תתקופת ניסיון אשר בה יבחנו כישוריו/ה של הנבחר תקופת ששת החודשים הראשונים יהווהערה :   
  התפקיד בהתאם לשינוי מבנה אירגוני ו/או צרכי המערכת. שינויים בתיאור    כמו כן יתכנו                

  
רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4קומה  2ים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו המסמכ

carmit_oh@rehovot.muni.il  
  15:00,שעה 29.12.2016עד יום חמישי, 

על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד תיפסל 
  מועמדותו/ה על הסף.

  לנשים וגברים כאחדמודעה זו מיועדת 
  

 


