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מכרז פומבי
תואר המשרה :ממונה/ת אקולוגיה
מקום העבודה :רשות נחל הקישון
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אחראי על שימור משאבי הטבע בנחל ובסביבתו ,שיקום המערכת האקולוגית ושמירה על ערכי טבע
ראויים להגנה.
אחראי על ניטור ובקרה של המערכת הביולוגית בנחל ובסביבתו.
אחראי על ביצוע מדיניות לשימור נחלים ושיקום קטעי נחלים פגועים.
ייזום פרוייקטים לשימור וטיפוח מערכות טבעיות בנחל וסביבתו ובתחום הפארקים לאורך הנחל.
מתן הנחיות לשימור וטיפוח תשתיות טבעיות.
הכנת חוות דעת אקולוגיות על בתי גידול לחים ,נחלים וסביבתם.
קידום וליווי השבת מינים לנחל וסביבתו ,הקמת גרעין רבייה למינים אופייניים ,נדירים ומוגנים.
אחריות לטיפול במיגור מינים פולשים במרחב הנחל.
שמירה על תפקוד המערכת הטבעית ,פיקוח ובקרה במהלך הקמת תשתיות ,לרבות תשתיות קולטות
קהל.
כתיבת דוחות ,ניירות עמדה ומסמכים שונים בקשר למשמעות הסביבתית והאקולוגית.
כתיבת מידע רלוונטי לפיתוח תכנים חינוכיים וקהילתיים.
ייזום קידום וליווי סקרים סביבתיים ומחקרים אקולוגיים.
קיום קשרים וייצוג הרשות כלפי גורמי חוץ כגון רשויות ,מפעלים ,מכוני מחקר וגורמים ממלכתיים
וציבוריים נוספים.
השתתפות בועדות מקצועיות שונות וייצוג הרשות בימי עיון וכנסים ,לרבות הדרכה.
מדיניות השיקום האקולוגי בנחל ובסביבתו תהיה בשילוב הנחיות מקצועיות מראש/ת תחום סביבה.
ביצוע מטלות ותפקידים נוספים עפ"י הוראות מנכ"ל הרשות.

כישורים נדרשים:
השכלה נדרשת:
השכלה אקדמית (תואר ראשון לפחות) מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה במדעי הטבע והסביבה או
אקולוגיה או ביולוגיה ימית או השכלה אקדמית אחרת בתחום הרלוונטי למשרה.
רשיונות :רישיון נהיגה בתוקף
שפות :כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית ברמה גבוהה.
ניסיון:
ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק של המשרה או בתחומים שבהם קיימת זיקה לעיסוקים אלה.
יתרון יינתן להכרות ויישום תוכניות בתחום שיקום נחלים ו/או הכרות עם נושאים סביבתיים בתחום המים
או מערכות סביבתיות אקווטיות.
דרישות נוספות ורצויות:
כושר תכנון וארגון ועבודה תחת לחץ
יכולת עבודה בצוותים רב מקצועיים
יכולת מגע עם קהל וגופים חיצוניים
תקשורת בין אישית ויחסי אנוש ברמה גבוהה
שליטה בהפעלת תוכנות  MS OFFICEבמיומנות גבוהה
מגורים באיזור  -יתרון
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קורות חיים בצירוף אסמכתאות המעידות על השכלתם של המועמדים והמלצות (יחד עם תרגום המסמך
לעברית ,אם הם ערוכים בשפה זרה) יש לשלוח לרשות נחל הקישון ,בדואר אלקטרוני info@kishon.org.il
ולציין עבור משרת "ממונה/ת אקולוגיה"
את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום  24.6.2018עד השעה .12:00
פניות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
מועמדים מתאימים בלבד יזומנו לועדת הבוחנים .לרשות נחל הקישון הזכות ,ככל שתמצא לנכון ,לזמן
לראיון ולמבחני התאמה מי מבין המועמדים שיגיעו לשלב המיון הסופי.
שכר יקבע עפ"י כישורי העובד וניסיונו המקצועי .תנאי השכר ימסרו למועמדים במסגרת הליך הקליטה.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה ללשון נקבה וכן להיפך.
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