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 ירושלים והדרום אזור  – מערך המשחטותל פקח

  -ב לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א 32התאגיד לפיקוח וטרינרי התאגיד הוקם מכוח סעיף 
, ותפקידו להעסיק פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים לשם פיקוח לפי דין על   1991

 .מזון מן החי
 

 תיאור התפקיד: 

 . יוע פעולות בהתאם להנחיותוציב והאחראי במשחטה  הווטרינר לרופא  מקצועית כפיפות  .1

 כפיפות מינהלית לרכז תיאום ומשאבי אנוש במטה התאגיד.  .2

 שהם ראויים למאכל אדם.   על מנת לוודא עופות  בוביצוע בדיקות    ים/במפעלפיקוח על ליין העבודה   .3

ב .4 בעבודה  כרוך  רטיבות,  התפקיד  רעש,  )כ  טמפרטורהתנאי  עבודה    מעלות(  16  -  נמוכה  ושעות 

 . מרובות

 ובשעות עבודה לא שגרתיות.   התפקיד כרוך בעבודה במשמרות, בסופי שבוע, חגים .5

 . בכל רחבי הארץ התפקיד כרוך בנסיעות ועבודה במפעלים שונים עפ"י הצורך .6

 

 :סף דרישות

 . שנות לימוד 12 .1

 חובה.  ורכב צמוד  בתוקף רישיון נהיגה  .2

   לעבודה במפעלים בכל רחבי הארץ בהתאם לדרישת הממונה. נכונות  .3

 . עפ"י צורךמרובות    נכונות לביצוע שעות נוספות .4

 נכונות לעבודה במשמרות, בסופי שבוע ובשעות לא שגרתיות.   .5

 

 על המועמדים להגיש את המסמכים המפורטים להלן:

 קורות חיים.  .1

 שנות לימוד. 12אישור על סיום  .2

 רשין נהיגה בתוקף.   .3

 

 פרטים נוספים: 

חודשים, אשר רק מי שיסיימה בהצלחה    3  -של כ  )בשכר(  הקבלה למשרה מותנת בתקופת הכשרה .1

ככל שהפקח לא יקבל הסמכה מהרגולטור תסתיים העסקתו    בתאגיד.  כפקחיתחיל את עבודתו  

 בתאגיד לאלתר.  

השכר ותנאי ההעסקה ייקבעו בהתאם לנהלי התאגיד ובכפוף להוראות הדין החלות בעניין זה על   .2

 התאגיד. 
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שלושה מועמדים אשר עמדו בתנאי הסף ואשר יימצאו הראויים    ככל הניתןהתאגיד יזמן לראיון   .3

 ס בחינת כישוריהם וניסיונם, ובכפוף לשיקול דעת התאגיד. ביותר בעיניו על בסי

 .כל רחבי הארץ: מקום העבודה •

 03.05.2021: עד לתאריך  -המסמכים הנלווים כולל מועמדות ההגשת  •

   recruitment@veterinary.org.il מועמדויות יש להגיש בכתובת: •

 630128יש לציין עבור משרה מספר:  •

 וגברים כאחד המשרה מיועדת לנשים  •

 


