עיריית באר-שבע
אגף משאבי אנוש

ו' אדר ב תשע"ט
 13מרץ 2019

דרוש/ה כלבן/ית לכלביה העירונית במחלקה הווטרינרית
תיאור התפקיד:











קבלה ואכסנת בעלי חיים בכלביה העירונית (בעלי חיים שהגיעו למחלקה הווטרינרית).
האכלת בעלי חיים.
אחראי/ת על אחזקה ,ניקיון וחיטוי הכלבייה והחצר הכללית.
ריסוס בעלי חיים וכלובים כנגד טפילים חיצוניים.
הכנסת אזרחים לכלביה למטרות זיהוי כלבים ,הסגרת כלבים ו/או אימוץ כלבים.
מניעת כניסת אנשים זרים לתחומי תחנת ההסגר..
סיוע לרופא וטרינר בקבלת קהל ,טיפולים ,ניתוחים והמתת חסד של בעלי חיים.
פינוי פגרים.
הפעלת תוכנת מחשב של תחנת ההסגר.
ביצוע כל מטלה נוספת עפ"י קביעת והנחיית הממונה.

כישורים הדרושים:
דרישות סף מחייבות:
השכלה:
 השכלה תיכונית מלאה 12 ,שנות לימוד*.

דרישות נוספות:

דרישות תפקיד מיוחדות:
 נכונות לעבודה  6ימים בשבוע ,בשעות בלתי שגרתיות ,כאשר העבודה הינה במשמרות בוקר וערב לסירוגין,
ברוטציה עם שאר כלבני המחלקה.
 ההעסקה היא גם במנוחה השבועית ,בהתאם להיתר העסקה בטיפול בבעלי חיים ,לפי הוראות הדין.
 בעל גישה וחיבה לבע"ח.
כשורים אישיים:





יחסי אנוש טובים.
קפדנות ודייקנות בביצוע ,סדר וניקיון ,הקפדה יתרה על לוח זמנים.
יכולת עבודה בצוות.
כושר התבטאות בכתב ובע"פ ,ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה.

היקף100% :
הערות:

דרגה4 - 6 +:

דירוג :מנהלי.

 .1מועמד שימצא מתאים למלא המשרה המוכרזת ,אפשר שיידרש לעבור מבחן התאמה.
 .2במשרה מועסק עובד במילוי מקום באופן זמני.
* .3על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר או אישור ממשרד החינוך על השכלה שוות ערך.
 .4בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה .הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר,
בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
 .5בקשות להשתתף בפני ועדת קבלה בצרוף תיאור תולדות חיים ,ניסיון ,המלצות ותעודות ,המעידות על
הכישורים הרשומים לעיל ,וכן שאלון/בקשה למשרה פנויה ,יש להגיש באגף משאבי אנוש
או לפקס  08-6840670או במייל  barr@br7.org.ilבציון שם המשרה עבור בר .
 .6טפסים להגשת בקשות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש או באתר העירייה .www.beer-sheva.muni.il
בלינק "דרושים" פרטים נוספים :טל' 08-6840499 :שלוחה  3בר רביבו.
מועד אחרון להגשת מועמדות הינו עד יום :ראשון ,כ"ד באדר ב' תשע"ט  31.3.19עד השעה – 16:00
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