לעיריית אילת דרוש/ה
מכרז חיצוני – 15/2017רופא וטרינר רשותי לביצוע בדיקות משנה-
בשירות הוטרינרי-מינהל תפו"ח
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ,וכן להיפך.
אחראי על שמירת בריאות הציבור בהיבט הווטרינרי עפ"י הגדרה ב"חוק
תיאור התפקיד-
הרופאים הווטרינריים משנת  "1991ובכפוף לסמכויות שיוענקו ע"י משרד
החקלאות ,משרד הבריאות והרשות המקומית.
פיקוח על כלבים והחזקת בעלי חיים בתחום השיפוט של הרשות
המקומית.
פיקוח ווטרינרי על ייצור מכירה ושיווק מוצרים מן החי.
הפעלת תחנה לבדיקות משנה שאחראית על בדיקות מוצרים מן החי.
פיקוח על אכיפת חוק צער בעלי חיים.
טיפול רפואי בבעלי חיים נטושים המועברים לטיפול השירות הווטרינרי.
טיפול בכלל הסוגיות הקשורות לתחום בריאות ציבור וטרינרית בעיר.
תיאום ועבודה אל מול גופים מקצועיים פנים וחוץ ארגוניים.
מנהל השירות הווטרינרי העירוני.
כ פ י פ ו ת-
שנתיים.
תקופת ניסיון
רופא ווטרינרי בעל רישיון לפי חוק הרופאים הווטרינרים ,תשנ"א –
השכלה -
.1991
בעל תעודת הסמכה ע"י השירותים הווטרינרים לעסוק ברפואה וטרינרית
רשותית.
בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה במערכות ממוחשבות לרבות תוכנת
דרישות נוספות -
.OFFICE
רישיון נהיגה בתוקף.
עבודה בתנאי לחץ ובשעות לא שגרתיות .ממשק עבודה עם תושבים.
מגורים באיזור אילת -חובה.
יכולת קיום יחסי אנוש תקינים.
כישורים אישיים-
יכולת לאזן בין הדאגה לבריאות הציבור והצורך לדאוג לרווחת בעלי
חיים.
יכולת קלינית ויכולת להתנהל בסביבת מרפאה ווטרינרית באופן עצמאי.
ידיעת השפה העברית על בוריה אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.
אמינות ומהימנות אישית ,יחסי אנוש טובים ואוריינטציה שירותית.
כושר ביטוי ברמה גבוהה ,בכתב ובע"פ.
מלאה .על המועמד להיות נכון לעבודה בשעות עבודה לא שגרתיות
היקף משרה -
בהתאם לצורך.
בהתאם להסכם עבודה של הרופאים הוטרינרים ברשויות המקומיות.
תנאי שכר -
העסקה על פי ההסכם הקיבוצי המיוחד להעסקת רופאים וטרינרים החל
מ  1/3/2016לצורך איוש תחנה לבדיקות משנה .על פי ההסכם איוש
התפקיד לתקופה קצובה עד  31/12/2020או עד לסיום הפעילות פעילות
התחנה האיזורית ,המועד המוקדם מבין השניים.






ייצוג הולם -וועדת המיון והקליטה תפעל לייצוג הולם לבני שני המינים ,ולמתן עדיפות ליוצאי אתיופיה
ולאנשים עם מוגבלות.
מועמדים יתקבלו לעבודה לאחר ראיון בוועדת מיון וקליטה שתבחן עמידה בדרישות וכן לאחר בדיקה רפואית
ואישור התאמה לעבודה מרופא תעסוקה.
על המעוניינים לפנות בכתב בצירוף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,במעטפה סגורה ובציון מספר המכרז
למינהל משאבי אנוש ומינהלה ,עיריית אילת ,בית התמר .ת.ד  14אילת  88202או לפקס . 08 – 6367003
מועד אחרון להגשת הבקשה  4/7/2017בשעה 12:00
רק פניות מתאימות יקבלו מענה .הצעה שלא תוגש בהתאם לדרישות תדחה על הסף.

ת.ד 14 .אילת  | 88100טל' |08-6367135 :פקס | 08-6367003 :דואר אלקטרוניliora-b@eilat.muni.il :
אתר העירייה | www.eilat.muni.il :חפשו אותנו בפייסבוק ובאפליקציה "אילת העיר שלי"

