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 לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 דרוש/ה מנהל/ת מפעל

 

בסולם החברות  7בדירוג החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ היא חברה ממשלתית עסקית 

משמשת זרוע ביצוע של המדינה לשיקום קרקעות מזוהמות ומספקת הממשלתיות, והיא 

ה והגנה על איכות הסביבה. פתרונות טיפול לפסולת המסוכנת המיוצרת בישראל, תוך שמיר

 מלש"ח. 200 -עומד על כהמחזור השנתי של החברה 

 תיאור תמציתי של התפקיד: 

מפעל החברה מטפל בפסולת ניהול מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בנאות חובב. 

 המסוכנת המיוצרת בישראל, תוך שמירה והגנה על איכות הסביבה.

. הוא/היא בהנהלת החברה /החברים הבכירים והינו/ה נמנה/נמנית עם המנהלהמפעל  /תמנהל
 תחזוקתייםעל כל פעילויות המפעל, לרבות נושאים תפעוליים, הנדסיים,  כ/תומוסמ /תאחראי

 . ובטיחותיים

 

 תנאי סף להגשת מועמדות:

 השכלה  .א
 

  הנדסת מכונות, הנדסה כימיתאחד מאלה: בממוסד אקדמי מוכר תואר ראשון ,
 .סת ביוטכנולוגיההנד, הנדסת חומרים

 ניסיון .ב

  שנים לפחות בארץ 5שנים לפחות בתעשייה ומתוכן  10ניסיון ניהולי מוכח של בעל. 

 

 יתרון יינתן לבעלי/ות:

 .תואר שני בהנדסה כימית או בהנדסת מכונות 

  ניהול. בתואר אקדמי נוסף במנהל עסקים או בכלכלה או בתחום הטכנולוגי או 

 25ניהול בכיר בתחום התפעול שכלל ניהול של ניסיון של חמש שנים לפחות ב 
 עובדים לפחות.

  לפרויקט.  ₪ליון ימ 10השתתפות בניהול של לפחות שלושה פרויקטים בהיקף של 

 

יידרש  מפאת הצורך בזמינות בשעת חירוםמבקשת להבהיר  החברה - לקבלה לתפקידתנאי 
דקות נסיעה ממפעל החברה בנאות חובב. אין מניעה כי  50המועמד להתגורר במרחק של עד 

מועמד שאינו עונה על דרישה זו בעת הגשת המענה יתחייב כי אם ייבחר יעתיק את מקום מגוריו 
 .למקום במרחק האמור

 

 כל דין. והוראות 1975-*המינוי יתבצע על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות התשל"ה

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.*
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 פי חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות ומעודדת את העסקתם.-חברה פועלת על*ה

 פי חוק החברות הממשלתיות ומעודדת העסקה של אוכלוסייה מגוונת.-החברה פועלת על*

 

המועמדים ובכל שלב לפנות לחברה שמורה הזכות לזמן לראיון ו/או לשלוח לאבחון מקצועי מי מ
 לקבלת המלצות ואימות פרטים, ככל שתמצא לנכון לעשות כן.

 החברה איננה מתחייבת כי בתום ההליך ייבחר מי מהמועמדים.

 

את מסמכי המועמדות: קורות חיים מפורטים ומעודכנים בעברית, שאלון למועמד מלא וחתום 
( , תעודות שלחו מייל לכתובת האמורהאשר י כנדרש )השאלון יישלח במייל חוזר למועמדים

השכלה, צילום תעודת זהות, שמות ממליצים ופירוט הדרכים ליצירת קשר עימם( יש להפנות 
 לכתובת מייל:  166למכון פילת בציון שם משרה מנהל מפעל ובציון מספר משרה 

omsys.c-Pilat_escil@talent  פניות שתגענה לאחר 12:00בשעה  28.04.2019לא יאוחר מיום .
 המועד האמור לא תענינה.
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