 12מהנדסים
______________________________________________________________
מכרז מספר

 - 43089 :פומבי

מס' המשרה בתקן

80049476 :

תאור המשרה

 :מנהל/ת אגף א' )פיקוח על מזון לבע"ח(  1 -משרות.

היחידה

 :שו"ט בשדה

המקום

 :בית דגן

המשרד

 :השירותים הווטרינריים

הדרגה

 43- 41 :של דירוג  12מהנדסים

או

 6 - 3 :של דירוג  32וטרינרים

חלקיות

 100 :אחוז

תאור התפקיד:
שותף/ה בקביעת מדיניות לרישום ופיקוח על מזון לבעלי חיים.
אחריות על תכנון וביצוע תכניות עבודה שנתיות בפיקוח על מזון לבעלי חיים.
ייזום פרסום הוראות ,נהלים,חוקים ,תקנות ועדכונים בהתאם להתפתחויות
טכנולוגיות ,ממצאי מחקר ופיקוח בתחום המזון לבעלי חיים.
אחריות על הפיקוח העליון המבוצע בהתאם לתקנות הקשורות למזון לבע"ח.
טיפול בבקשות למתן רישיונות ליצרני ויבואני מזון לבע"ח ומעקב אחר
מתן הרישיונות .ריכוז תיקי הרישום לגבי תוספי מזון והבקשות למתן
הרישיונות.
מעקב אחר דו"חות הביקורת ,ביצוע תחקירים ותיקון הליקויים שנמצאו.
אחריות על תכנון והקמת מאגר מידע ארצי המאגד את הנושאים הקשורים לרישום
ופיקוח בתחום.
יעוץ לממונה ולמנהלי יחידות אחרים בשירותים הווטרינריים בכל הקשור לקביעת
הסטנדרטים הנדרשים לאישור מפעלים בחו"ל המייצרים מזון לבע"ח.
קיום קשר עם משרד הבריאות ,חברות העוסקות בייצור מזון לבעלי חיים
וגורמים נוספים הקשורים לנושא.
סיוע מקצועי לחוקרי יחידת הפיצו"ח והלשכה המשפטית של משרד החקלאות.
ייזום ,ארגון והשתתפות בהשתלמויות מקצועיות לעוסקים בתחום הפיקוח
על מזון לבעלי חיים וליצרני ויבואני המזון לבע"ח ,בתיאום עם הממונה.
משמש/ת בהתאם להחלטת מנהל השירותים הווטרינריים כנציגו בוועדה לאישור
מפעלים המבקשים היתרים לייצוא מזון לבעלי חיים.
מילוי תפקידים נוספים ,בתחום המקצועי עפ"י הנחיות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
--------השכלה:
----השכלה אקדמאית )תואר ראשון( -במדעי החקלאות רצוי בתחום בעלי חיים ,או
בתחום הזנת בעלי חיים  -רצוי תואר שני.
או תואר ברפואה וטרנירית ,בעלי רשיוןישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית.
יתרון לבעלי מומחיות באחד מתחומי הווטרינריה המוכרים.
נסיון:
-----לבעלי תואר ראשון  5 -שנות נסיון בתחום העיסוק של המשרה.

לבעלי תואר שני  4 -שנות נסיון בתחום העיסוק של המשרה.
סך שנות הניסיון בתחום העיסוק של המשרה כפי שמתואר בפירוט המטלות
בתיאור התפקיד או בתחומים בהם קיימת זיקה למטלות אלה.
דרישות נוספות ,רצויות והערות:
---------------------------כושר הבנה ושיקול במסגרת התפקידים הנכללים במשרה.
הכרת התקנות והחוקים בתחום.
כושר הבעה בכתב ובע"פ.
ידיעת השפה העברית על בורייה וידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות
מקצועית.
כושר לנהל צוות עובדים.
נכונות לעבוד בימים ובשעות בלתי שגרתיות.
בעל/ת רכב ובעל/ת רשיון נהיגה בר תוקף.
הערות:
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המכרז פורסם ביום :כו' באב ,תשע"ו )(30/08/2016
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא :ג' באלול ,תשע"ו ) (06/09/2016
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית ) הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו -במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים
למשרד הרלוונטי(.
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד
להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר
מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה
הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס "שאלון המועמד" המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך
לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

