מכרז פנימי +חיצוני
תיאור תפקיד –פרוייקטור/ית שיקום נחל אשלים
כפיפות  :אקולוג/ית מחוז דרום
תחום דרגות ( 40-42בדירוג המח"ר)
מס' משרה104347/821 :
מותנה תקציב

כללי :פרוייקטור שיקום נחל אשלים מרכז ומלווה את פעילות הניטור ,סקר ,מחקר ,ניתוח הנתונים ,תכנון וליווי
פעולות השיקום תוך קיום קשר רציף מול כלל הגורמים המעורבים באקדמיה ,תעשיה ,רשויות אזוריות ומשרדי
ממשלה .התפקיד דורש יוזמה לקידום מכלול הפעולות בנחל אשלים והאזור שנפגע וכולל תיעוד מקצועי ,הפקת
דוחות וניתוח נתונים של כלל פעולות הניטור והשיקום בשטח הפגוע ובסביבתו – עד לשלב גזירת המלצות
מקצועיות ויישומן .הפרויקטור כפוף לאקולוג המחוז ובעל קשרי עבודה הדוקים עם מרחב ערבה.
תיאור התפקיד :
 .1אחריות לביצוע ממשק וניטור ערכי טבע בנחל אשלים ובסביבתו.
 .2קיום סקרים ,מחקר ,ניתוח נתונים ,ניטורים שוטפים בכלל האזור שזוהם וסביבתו.
 .3אחריות וליווי כלל פעילויות השיקום בנחל אשלים ,ע"פ מדיניות הרשות.
 .4תיעוד פרוייקט השיקום ,ניתוח נתונים  ,הפקת דוחות וגזירת המלצות.
 .5קיום קשרי עבודה עם כלל הגורמים המעורבים בפרויקט ,בתוך הרשות ומחוצה לה.
 .6ייצוג המחוז בוועדות מקצועיות הקשורות לפרויקט.
 .7מתן חוות דעת הקשורות לפרויקט השיקום  -בתחום האקולוגי-גיאומורפולוגי בסוגיות
מקצועיות כגון אכיפה ,קליטת קהל ,תכנון ותשתיות.
 .8סיוע למרחב ערבה
 .9ביצוע מטלות נוספות ,בהנחיית אקולוג המחוז ו\או מנהל המחוז.

דרישות-תנאי סף:
השכלה:

אקדמית-תואר שני לפחות באחד התחומים הבאים :אקולוגיה ,גיאולוגיה ו/או מדעי הסביבה.

שפות:

עברית ברמת שפת אם ,אנגלית ברמה טובה וערבית יתרון

יישומי מחשב:

שליטה ביישומי אופיס

רישיונות:

נהיגה סוג ב

ניסיון:

הכרת החי והצומח של הנגב .עבודת שדה – מחקרים ,סקרים ,תצפיות ועיבוד נתונים כתיבת
דוחות מדעיים ,ניתוח נתונים והצגתם .הפעלת מערכת ממ"ג ,ידע בטוקסיקולוגיה -יתרון.
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דרישות כלליות:
כישורים:

אסרטיביות ,יכולת הנחיה ,שיתוף פעולה בעבודת צוות ,הדרכה ,יוזמה ,עצמאות ,כושר ביטוי
בכתב ובעל-פה בעברית ובאנגלית.

כללי:

אחריות ,אמינות ,שירותיות ,ייצוגיות ,ידע בתחומי הרשות -ידיעת הארץ ,טבע ומורשת,
הזדהות עם מטרות הארגון ,עמידה בלחצים.

דרישות נוספות :עבודת שטח ,עבודה בשעות לא שגרתיות ,התחייבות למקום מגורים בתחום המחוז.
המינוי לתפקיד מותנה בקבלת אישור כשירות מבחינה רפואית.

למילוי טופס הגשת מועמדות יש להיכנס ללינק
https://payroll.malam.com/Salprd3Root/faces/candidates4550
ניתן להגיש מועמדות עד ליום שני ,טו באלול23.8.2021 ,
הרשות תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם ,של בני האוכלוסייה
האתיופית ואנשים בעלי מוגבלות ככל שישנם ,כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים
אחרים.

2

