
 לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 אגף מו"פ תראשדרושה 

, נמצאת בתנופת פיתוח חומרים מסוכניםפסולת בהחברה לשירותי איכות הסביבה המספקת פתרונות טיפול 
 במסעה להפוך לפורצת דרך בתחום הסביבה.

 מובילה במסע שלנו! שתהא אגף מו"פ תראשאנחנו מחפשים 

 תיאור תמציתי של התפקיד: 

הפעילויות בנושאים טכנולוגיים כימיים ריכוז ופיתוח  ובאחריותהבהנהלת החברה  החבר אגף מו"פ תראש •

 .בחברה

טכנולוגית על רעיונות ויוזמות )פנימיים וחיצוניים( וביצוע פיילוטים  על תהליכים, גיבוש חוו"ד תאיאחר •

כדי לייעל את עבודת המפעל,  של תהליכי טיפול כימיים חדשים בפסולת מסוכנת, כלכלה מעגלית ומחזור

שיפור איכות השירות ושמירה על התקנים והדרישות של המשרד תוך חיות יוורלחסוך בתשומות, להגדיל 

 ה.להגנת הסביב

לליווי טכנולוגי ומתן הנחיות ויעוץ בכל הקשור להיבטי תהליכים כימיים של פעילות חדשה או  תאחראי •

 .על מתן יעוץ וסיוע טכנולוגי בתחום הכימיה ללקוחות החברהוכן  שינוי מהותי במתקני המפעל

 ועל ייצוג היבטים טכנולוגיים של החברה בפני הרשויות. טכנולוגיותכתיבת חוות דעת ת על איאחר •

לכל פעילות חדשה או שינוי  יםכלכלי-טכנו יםכבהכנת מסמ הושותפפיתוח פורמולציות ת על איאחר •

 תהליכי.

 כל מטלה אחרת שתוטל ע"י המנכ"ל. •

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

 

 סף להגשת מועמדות:תנאי 

ממוסד להשכלה גבוהה במדינת ישראל או בעל שקילות המוכרת על ידי הגף להערכת תואר ראשון,  -השכלה .א

 תארים באחד מאלה: כימיה או הנדסת כימיה או הנדסת חומרים או ביוטכנולוגיה.

אשר  –רפואית שנים האחרונות בתחום התעשייה הכימית/תהליכית/ 15-במהלך השנים לפחות  7של  ניסיון .ב

 ייכללו את כל המפורט להלן:

( שנות ניסיון לפחות במחקר ופיתוח 3שלוש ) או( שנות ניסיון לפחות במחקר ופיתוח 7שבע ) .1
 .והיתרה )ארבע שנים נוספות לפחות( בעבודה במעבדה אנליטית

 
 ותקני איכות. ( שנות ניסיון לפחות בניהול הסמכות ו/או התעדות של תהליכי3שלוש ) .2

  המונח "ניהול הסמכות ו/או התעדות" משמעו "ליווי של הליכי הסמכות ו/או  כי מובהר בזאת* 
 התעדות".

 
( שנות ניסיון לפחות בביצוע אנליזות ובדיקות מעבדה בתחום תעשיה 3) שלוש .3

 כימית/תהליכית/רפואית.
 

 ברמה גבוהה )קריאה, כתיבה ודיבור(. אנגלית .ג

בעת הגשת המועמדות או כתנאי לכניסה לתפקיד ובמשך כל תקופת  –עד שעה נסיעה מנאות חובב  מגורים .ד

 הכהונה.



  

 יתרון יינתן לבעלות:

 שני ו/או שלישי בכימיה.תואר  .א

 והיתרים. BREFניסיון של למעלה משלוש שנים בעבודה עם רגולציית סביבה,  .ב

 ניסיון של למעלה משלוש שנים במחקר ופיתוח. .ג

 ניסיון של למעלה משלוש שנים בתהליכי גמלון ומעבר ממו"פ מעבדתי לפיילוט. .ד

 עובדים מקצועיים. 3ה לפחות ניסיון של למעלה משלוש שנים בניהול ישיר של צוות מו"פ המונ .ה

 

, 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.

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

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

 

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

 

, לראיון ו/או לשלוח למבחני מיון ומבחני אמינות ותשאול ןאו חלק ן, כולותלחברה שמורה הזכות לזמן את המועמד
י שיקול דעתה, וכן היא רשאית לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים, ככל שתמצא לנכון לעשות בכל שלב, ועל פ

 כן.

 .ותהחברה איננה מתחייבת כי בתום ההליך ייבחר מי מהמועמד

 

, אשר יימצא "ת אגף מו"פ/ראשלתפקיד  ת/הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד
ורות כשהוא מלא וחתום, בצירוף ק /services.co.il/blog/category/job-https://enviro כתובתאתר החברה בב

  פירוט הדרכים ליצירת קשר עימם.ו, צילום תעודת זהות, שמות של ממליצים חיים מפורטים, תעודות השכלה

הוסמכה לטפל בהליך האיתור. לפיכך, את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש אדם מילא חברת 
  :בקישור שלהלןגיש לה

3185DE0333CD#stay-8978-42F3-BD9D-milo.co.il/Main.aspx?ID=CB0187AC-https://pelicancv.adam 

 תענינה.לא פניות שתגענה לאחר המועד האמור  .0009:בשעה  /2022/227מיום לא יאוחר 
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