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 לתאגיד לפיקוח וטרינרי
 ית אחראי לבית המטבחיים  /וטרינר ה/רופא ה/דרוש

 630166מכרז מס' 
 

בבתי בפיקוח וטרינרי  וקשיעסהתאגיד מפרסם בזאת מכרז פומבי למשרת רופא וטרינר 
 החקלאות )להלן: "הרגולטור"(. במשרד  םהווטרינריהשירותים תחת הסמכת מטבחיים 

 תיאור התפקיד:  

 בכפוף לפיקוח העליון בשירותים הווטרינריים. לבהמות מטבחייםבבתי  פיקוח •

 ., מניעת הפצת מחלות ושמירה על בריאות הציבור החייםבעלי  רווחתשמירה על  •

 פיקוח בבתי מטבחיים נוספים עפ"י דרישת הממונה.  •

 מטעם הרגולטור.נהלים ותקנות  ,עפ"י הנחיות עבודה  •

 :סףדרישות 

 רישיון ישראלי לעסוק ברפואה וטרינרית.  •

 HACCPקורס מוכר בעקרונות הפעלתן של מערכות בטיחות מזון בתחומים  ת/בוגר •

SSOP SPS* . 

 

בפועל  * העסקתו  ואולם  זו,  למודעה  להיענות  רשאי  כאמור,  קורס  סיים  שלא  מי  גם  כי  יובהר 

ובהשתלמויות  והסמכתו   זה  בקורס  להשתתפותו  בכפוף  תהיה  מתאים,  שיימצא  ככל  כמפקח, 

 .נוספות, כפי שיראה לנכון הרגולטור

 דרישות נוספות:

 ידע מוכח של החקיקה ונהלי השו"ט הרלוונטיים  •

 כושר הבנה ושיקול דעת מקצועי •

 עובדים ניהול צוות ניסיון ב •

 כושר הבעה בע"פ ובכתב  •

 בוריהידיעת השפה העברית על  •

 נכונות לעבוד בימים ובשעות לא שגרתיות  •

 יכולת ניידות עצמאית  •

 יכולת עבודה מול מערכות ממוחשבות •

 יחסי אנוש טובים  •
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 :מסמכים להגשת המועמדות

, תעודת זכאות לתואר לעסוק ברופאה וטרינרית, עדכניצרף מסמך קורות חיים יש ל .1

 . HACCPתעודות המעידות על סיום קורס בבריאות הציבור ו/או סיום קורס 

את המועמדים שייראו לו מתאימים, על בסיס  התאגיד שומר לעצמו הזכות לזמן לראיונות .2

 מסמכי ההגשה, וזאת בהתראה קצרה.

 
 .12:00בשעה  14/08/22: לתאריך עד -כולל המסמכים הנלווים מועמדות ההגשת 

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

 630166 יש לציין עבור משרה מספר:

 

תאגיד שומר לעצמו הסמכות שלא לפתוח או לדון במסמכים שלא יוגשו באופן הנ"ל, ו/או שלא עד  ה

 המועמד, ככל שיראה לנכון. המועד, וכן לבקש הבהרות או השלמות של פרטי 

 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 

 

 


