
 לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 מפעל ת/מנהלדרוש/ה 

החברה לשירותי איכות הסביבה המספקת פתרונות טיפול לפסולת מסוכנת, נמצאת בתנופת פיתוח במסעה 
 להפוך לפורצת דרך בתחום הסביבה.

 מוביל/ה במסע שלנו! מנהל/ת מפעל שיהא/תהאאנחנו מחפשים 

 תיאור תמציתי של התפקיד: 

פעילויות המפעל, לרבות נושאים תפעוליים,  כלל ובאחריותו/הבהנהלת החברה  ה/המפעל חבר ת/מנהל •

, היתר פליטה על ריכוז כל נושאי תנאים לרישיון עסק אחריותהנדסיים, תחזוקתיים ובטיחותיים. כמו כן 

, המשרד לאיכות מועצה אקו תעשייתית נאות חובבוייצוג החברה מול הרשויות כגון רעלים  והיתר

 הסביבה, בטיחות וגהות תעסוקתית וכו'.

אחריות על הובלת וניהול פרוייקטים חוצי אגפים, בדיקת ואימוץ תהליכי יצור מתקדמים, דיגיטליציה של  •

 תהליכי יצור וניהול מעבר לסביבת יצור מתקדמת.

ל המפעל בהתאם למערכת ניהול האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והגהות בתעסוקה, והילנ ותאחרי •

בהתאם לדרישות החוקים, התקנות והוראות החברה, הישימים למפעל ולדרישות התקנים הישימים 

 למערכת הניהול המשולבת של החברה.

לעמידה שוטפת של ביצועי המפעל מול הלקוחות בהתאם לחוזים, הסכמים, מפרטים ומסמכים  אחריות •

 ישימים אחרים.

ם מערכות הבטיחות וגהות בתעסוקה וחוסן ביטחוני במפעל ובמצבי החירום, בהתאם לנוהלי ולקי אחריות •

 החברה.

להפעלה שוטפת של אמצעי התפעול של המפעל בהתאם לחוקים, תקנות, נהלים ומסמכים ישימים  אחריות •

 אחרים.

להבטיח עמידה שוטפת של כל מתקני ואמצעי הייצור והתפעול של המפעל בנהלים, הוראות  אחריות •

 ומסמכים מבוקרים אחרים של המפעל.

 על קיום והפעלה שוטפת של מערך האחזקה של המפעל. אחריות •

  על ניהול פרויקטים לרבות פרויקטים של קבלני בינוי ושירותים בתחום הבינוי במפעל. יותאחר •

 כל מטלה אחרת שתוטל ע"י המנכ"ל. •

 .במהלך ימי העבודהנדרשת נוכחות במפעל המשרה ממוקמת במפעל החברה בנאות חובב ו •

 

 תנאי סף להגשת מועמדות:

 השכלה  .א
 

לוגיה. מאוניברסיטה מכונות/ הנדסת חומרים/הנדסת ביוטכנותואר ראשון בהנדסה כימית/הנדסת  •

 .מוכרת בישראל

 .כי הכוונה לכל מוסד להשכלה גבוהה המוכר בישראל מובהר

  קודם ניסיון .ב



 35של  –ישיר או עקיף  –שנים לפחות בתחום הניהולי )ניסיון בניהול  5ניסיון מצטבר מוכח של  • 

  בארץ.שנים לפחות  3עובדים לפחות( ומתוכן 

משמעו ניהול של עובדי חברה, לרבות עובדי חברת כ"א, אך ללא נותני  "ניסיון בניהול"מובהר כי 

 .עוד מובהר כי "ניהול עקיף" משמעו ניהול של כפיפים לכפיפים , שירותים חיצוניים

 שנים בתחום ההנדסי תהליכי, בתעשייה כימית.  שלוש •

 מלש"ח לפחות. 10ניסיון בניהול פרויקטים בהיקף כולל של  •

בעת הגשת המועמדות או כתנאי לכניסה לתפקיד ובמשך  –חובב -דק' נסיעה מנאות 50מגורים עד  •

 כל תקופת הכהונה.

 יתרון יינתן לבעלי/ות:

 תואר שני בהנדסה כימית או בהנדסת מכונות.  –השכלה  •
 כלכלה או בתחום הטכנולוגי או במדעי הניהול.תואר אקדמי נוסף במנהל עסקים או ב •

 ניסיון נוסף מעבר לקבוע בדרישת הניסיון שבתנאי הסף. •

 

, חוזר רשות החברות הממשלתיות למינוי 1975-*המינוי יתבצע על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות התשל"ה
 והוראות כל דין. בכירים

 *המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 פי חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות ומעודדת את העסקתם.-על *החברה פועלת

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

 

 עדכונים נוספים בדבר ההליך, ככל שיהיו, ימצאו באתר החברה.

 

ו/או לשלוח למבחני מיון ומבחני אמינות  לחברה שמורה הזכות לזמן את המועמדים, כולם או חלקם, לראיון
ותשאול בכל שלב, ועל פי שיקול דעתה, וכן היא רשאית לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים, ככל שתמצא לנכון 

 לעשות כן.

 .ות/החברה איננה מתחייבת כי בתום ההליך ייבחר מי מהמועמדים

 

אתר , אשר יימצא ב"מנהל/ת מפעלהגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד 

ורות חיים מפורטים, כשהוא מלא וחתום, בצירוף ק services.co.il/?page=all_jobs-http://enviro כתובתהחברה ב
אדם מילא חברת  פירוט הדרכים ליצירת קשר עימם.ו, צילום תעודת זהות, שמות של ממליצים תעודות השכלה

גיש בדואר הוסמכה לטפל בהליך האיתור. לפיכך, את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש לה
  :בקישור שלהלןאלקטרוני בלבד, 

https://katzr.net/268f57 

 תענינה.לא פניות שתגענה לאחר המועד האמור  .12:00בשעה  1202/9/9מיום לא יאוחר 
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