מכרז פנימי +חיצוני
שם התפקיד :מנהל חטיבת פיקוח ואכיפה
כפיפות :מנכ"ל הרשות
מס' משרה143427917 :
תחום דרגות( 43-45 :בדירוג המח"ר)
תיאור תפקיד:
כללי:

אחריות על תחום האכיפה ,מבצעים ,סחר בבע"ח ,נהלים ,כיבוי אש ,בטחון ,בטיחות ועוד.
חבר בהנהלת הרשות

מהות התפקיד:
 .1ניהול חטיבת אכיפה על אגפיה.
 .2הובלה מקצועית של הנושאים השונים שבאחריות החטיבה מול המטה והמחוזות .כולל סיוע ובקרה בנושא בניית
תכניות עבודה ועמידה ביעדים.
 .3ניהול נושא האכיפה ברשות על כלל החוקים מול כלל העובדים הרלוונטיים .כולל בקרה מקצועית על אופן יישום
חוקים תקנות וכלל נהלי והנחיות הרשות בנושאי האכיפה.
 .4הקמת והפעלת מערך המודיעין מול הגורם שייבחר
 .5ניהול מקצועי הכולל הנחיה ובקרה של מערך החקירות והחוקרים.
 .6הובלת תחום המבצעים .תוך יצירת נהלי עבודה משותפים ותאום ושיתופי פעולה בין היחידות השונות.
 .7אחריות על מוכנות הרשות למצבי חרום לאומיים והובלת שיתופי הפעולה בין הרשות לבין גופי הבטחון
הממשלתיים כגון משטרת ישראל צה"ל וגופי המודיעין.
 .8אחריות על נושא הבטחון ברשות ובכללו אבטחת אתרי הרשות ויצירת נהלים והנחיות למענה למצבי חרום שונים.
 .9ייזום שינויים ותיקונים בחוקים ,ותקנות ,הנושקים לתחומי הרשות ,בשיתוף עם היועץ המשפטי
 .11פיתוח ומיסוד תורת האכיפה והפיקוח במטרה למזער פגיעות בטבע על מרכיביו ,ערכי המורשת באתרי הרשות.
 .11אחריות על תחום אחזקה וסחר בבע"ח ,בתוך הארץ ומחוצה לה.
 .12אחריות מנהלית לקיום הוראות אמנת "סייטס" להסדרת הסחר בחיות ובצמחי בר וייצוג הרשות בוועדה
המתמדת והכנס הרב לאומי .ריכוז הפעילות אל מול משרד החוץ ,משרד המשפטים – מחלקת אמנות בתאום
ובשותפות ,עם הרשות המדעית בחטיבת מדע.
 .13אחריות למתן היתרים מכוח חוקי הרשות.
 .14סיוע בכתיבת נהלים ומסמכי מדיניות.
 .15אחריות על תחומי טכנולוגיה ומערך הרדיו הרשותי ,בטיחות ,גהות ,כיבוי אש ,מודיעין ,מבצעים ,חקירות ,ביטחון
העובד והמבקר ,ביטחון המידע( .בכפוף לשינוי המבוצע בנושא חטיבה לוגיסטית)
 .16גיוס וניהול תקציבי החטיבה על מרכיביה השונים וניהול תחום המשאב האנושי בחטיבה
 .17עבודה בשת"פ מול כלל גורמי הרשות ומול כלל הגורמים החיצוניים.
 .18חברות בהנהלה ובמטה הרשות.
 .19ביצוע כל מטלה אחרת בהתאם לאופי התפקיד ועפ"י דרישת המנכ"ל.

דרישות – תנאי סף:
השכלה:

אקדמאית בתחום המשפטים ,מדעי החברה ,הביולוגיה או תואר רלוונטי אחר.

הערה:

מועמד פנימי בעל ניסיון של  5שנים לפחות בניהול יחידה גדולה בתחום האכיפה ,אשר נמצא בלימודי התואר
הראשון .יוכל להגיש מועמדות ובתנאי שיתחייב להשלים הלימודים כתנאי לקבלה לתפקיד.

ניסיון:

בתחום האכיפה ,בניהול מערכות מורכבות .שליטה במערכות ממוחשבות .היכרות עם הרשות ועם בע"ח
–יתרון.

רישיון נהיגה בתוקף-חובה
כללי:
כישורים:

מנהיגות ,כושר ניהול ,כושר ביטוי בכתב ובעל פה ,יכולת הנחיה ,יחסי אנוש טובים והשתלבות בעבודת
צוות ,אמינות ,עמידה בלחצים.

העבודה כוללת השתתפות במבצעי אכיפה וחקירה ,בחינת אירועים ואבטחה ,בשעות לא שגרתיות.
יכולת עמידה בעבודה בתנאים ובסביבה לא שגרתית.
יכולת ייצוג הרשות ,ומדינת ישראל ,בכנסים בינלאומיים .בוועדות סטטוטוריות וכדומה.
שליטה בשפות זרות :אנגלית ,על בוריה ( קריאה ,כתיבה ודיבור) .יתרון לידע בערבית ושפות נוספות.

מקום המשרד :משרדי הרשות בירושלים.

איוש המשרה יותנה באישור משטרת ישראל ולקבלת סמכויות אכיפה.

למילוי טופס הגשת מועמדות יש להיכנס ללינק
https://payroll.malam.com/Salprd3Root/faces/candidates4550
ניתן להגיש מועמדות עד ליום רביעי ,ה חשוון25.10.2017 ,
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.

