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  ZOOוטרינר/ית לגן החיות נגב : תיאור המשרה

 

 נמסרה בזאת הודעה על משרה פנויה כדלהלן:

 

 תיאור התפקיד:

 וטיפול מונע חיסונים, בדיקות שוטפות - מתן מענה רפואי לאוסף בעלי החיים השוהים בגן. 

 .טיפול וגידול מיטבי של אוסף בעלי החיים הנמצאים בגן 

 של ארגוני גני  בכפוף לסטנדרטיזציה ,הבאת בעלי חיים נוספים מגני חיות בארץ ובעולם

 החיות ובקרה על תהליך קליטתם בגן. 

 .שמירה על בריאות הציבור וצוות המטפלים בגן בכפוף לחוקים ולתקנות הרגולציה 

  צוות המטפלים למתן טיפול נכון.תדרוך 

 .פיקוח ובקרה סדירה על מצב תנאי המחייה של בעלי החיים 

  .ניהול רישום אודות הטיפולים, החיסונים, התפרצות מחלות, תמותה ועוד 

  .הכנת תפריט ופיקוח על מרכיבי התזונה ואיכות המזון 

 תרופות, רכישת ציוד ועוד. ימלא - ניהול חדר המרפאה 

  הדרכות תקופתיות של צוות המטפלים בכל הנוגע למחלות וטיפול שוטף.קיום 

  

 :השכלה

 על פי חוק הרופאים הווטרינרים  ,הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל

 חובה.  - 1991תשנ"א, 

 

 דרישות התפקיד:

  חובה.  - לבעלי חייםניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודה וטרינרית בהגשת טיפול רפואי 

 יתרון משמעותי. - ניסיון בטיפול בחיות בר 

  יתרון משמעותי.  –ניסיון ניהולי 

 חובה.  - אנגלית ברמה גבוהה 

 

 :דרישות נוספות

  שליטה מלאה ביישומיoffice 

 יכולת עבודת צוות. 
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  מצויניםיחסי אנוש. 

 .נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות 

  .עבודה בתנאי לחץ וריבוי משימות 

 

 %100: היקף        ZOO מנהל נגב : כפיפות

 

 :הערות

 הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.  .1

רשימת  תמונת פספורט,בצירוף שאלון למועמד )ניתן להורדה מהאתר(,קורות חיים,  .2

ממליצים )כולל מספרי טלפון( ותעודות המעידות על הכישורים הרשומים לעיל, ניתן להגיש 

משאבי אנוש,  –במעטפה סגורה, בציון שם המשרה ומספרה, במשרדי חברת "כיוונים" 

בשעה  24/10/2019, ףתשרי תש" כ"החמישי, באר שבע עד ליום ,  82רחוב ההסתדרות 

 בדיוק.  12:00

משרדי החברה סגורים. בימים אלו ניתן להגיש מועמדות  8-22/10/2019ים בין התאריכ .3

בציון כותרת ומספר  michala@kivunim7.co.il בצירוף המסמכים המבוקשים לדוא"ל: 

 המשרה. 

 

 כיוונים חברה לתרבות הפנאי בע"מ

mailto:michala@kivunim7.co.il
mailto:michala@kivunim7.co.il

