כ"ד ניסן תשפ"א
 06אפריל 2021

שאלון למועמד/ת למשרת מנהל/ת הגנת הסביבה -מכרז חיצוני 2115
מסירת המידע הנדרש במסמך זה יישאר חסוי וישמש אך לצורך בחירת המועמד/ת המתאים/ה למכרז זה.
שם פרטי___________________ :
מס' טל' נייד___________________ :
איך נודע לך על המשרה?

עיתונות כתובה
אתר עבודה נגישה

ת.ז:.

שם משפחה:
דואר אלקטרוני______________________________ :
JobMaster

Facebook

אתר לשכת התעסוקה

פורטל דרושים

לוח דרושים של חברת נמל אשדוד

אחר____________________ :

נא מלא/י את השאלון להלן ,נוסף על קורות החיים ,בהתייחס לנדרש בתנאי המכרז .אין להפנות תשובות בשאלון לקורות החיים (דוגמת "ראה/י פירוט בקורות
החיים").
 .1האם הנך בעל/ת תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים :פיסיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,מדעי כדור הארץ ,חקלאות ,גאוגרפיה ,מדעי הים ,או בתחום מדעי הסביבה/
הטבע או הנדסת סביבה או הנדסה כימית לרבות הנדסאים בתחום? כן/לא .אם כן ,יש להקיף את התואר הרלוונטי ולצרף תעודה.
 .2האם הנך בעל/ת ניסיון של  18חודשים לפחות שנצבר ב 5-השנים האחרונות בטיפול ו/או ניטור ו/או במניעה של מפגעים סביבתיים ,כאמור בחוק למניעת מפגעים
סביבתיים (תביעות אזרחיות) ,תשנ"ב ,1992-כגון :זיהום אויר ,רעש ,ריח ,זיהום מים ,זיהום מי-ים ,זיהום על ידי פסולת ,זיהום על ידי חומרים מסוכנים ,זיהום על ידי
קרינה ,פגיעה בסביבה החופית וכדומה? כן/לא.
אם כן ,נא מלא/י את הטבלה להלן ,נוסף על קורות החיים ,בהתייחס לניסיונך המקצועי האמור כנדרש במכרז.
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פירוט ניסיונך בטיפול ו/או ניטור ו/או במניעה של מפגעים סביבתיים,

שם הארגון

תפקיד

תאריך תחילת
הניסיון האמור -חודש
ושנה (לדוגמא מרץ
)2016

תאריך סיום הניסיון
האמור -חודש ושנה
(לדוגמא מרץ
)2021

MM/YYYY

MM/YYYY

_ _ _ __ _/

_ _ _ __ _/

כאמור בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) ,תשנ"ב-
 ,1992כגון :זיהום אויר ,רעש ,ריח ,זיהום מים ,זיהום מי-ים ,זיהום על ידי
פסולת ,זיהום על ידי חומרים מסוכנים ,זיהום על ידי קרינה ,פגיעה
בסביבה החופית וכדומה

 .3האם הנך בעל/ת רישיון נהיגה סוג  Bלפחות בתוקף? כן /לא .אם כן ,יש לצרף אסמכתא.
 .4האם הנך זמין/ה לעבודה בהתאם לאמור בתנאי מכרז  ?6כן/לא.
שם המועמד/ת

תאריך ____________

חתימה ______________

תודה ובהצלחה!
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