
   

 

  

 
מזמין אותך להגיש     -מי עכו בע"מ  -העיר עכו של תאגיד המים והביוב  

 :מועמדותך לתפקיד
 

 תאגיד ת/מהנדס
 תיאור התפקיד 

 הסמכות המקצועית העליונה בנושאי תכנון בניה ותשתיות.   ▪

 בתאגיד. סה ידום מטרות ומשימות אגף הנדק ▪

 בתאגיד. ם והביוב אחריות כוללת על מתקנים ותשתיות המי ▪

   .בנושאים הנדסיים עתומתן חוות ד נהלה להעוץ יי ▪

 ניהול כוח אדם באגף הנדסה. ▪

 משנה וספקים באגף הנדסה. ניהול קבלני ▪

 .רב שנתית ושנתית ופרויקטיםתכנית פיתוח   צוע ה וביהכנ ▪

 .אחזקה רב שנתית ושנתיתה וביצוע תוכנית הכנ ▪

 הקמה. י דמהיתרים והפקת חיובי , מתן אישור תוכניות לבניה והפקת נספח סניטרי ▪

 וכתבי כמויות. מפרטים לביצוע ה ואישור בדיקלרבות  מכרזים בתחום ההנדסה ליווי ▪

 יים. דיווחים לגורמים חיצונ ▪

 .טיחות בתאגיד מנהל תחום ב ▪

 . הסביבה בתאגיד תמנהל תחום איכו ▪
 

 נדרש 
 . תושב ישראל ▪

 אזרחית/הנדסת מים/חקלאות/הנדסת סביבה.  בהנדסהבעל תואר  ▪

 ים סים והאדריכלנד בפנקס המה מהנדס רשום ▪

 יתרון.  –טי שני רלוונתואר  ▪

 של שנתיים לפחות.  מים וביובפרויקטים בתחום תשתיות   פיקוח/תכנון/ בניהולניסיון  ▪

 קה של מערכות מים וביוב תפעול ותחזו ניסיון בניהול ▪

 למשך שנתיים לפחות. ( עובדים 5לפחות ) ניהול צוות עובדים ב ניסיון  ▪

 יתרון.  –ורשות המים ה ניסיון בעבודה מול משרדי ממשל ▪

 קטים. רויל פוגרפי וניהוגיא-בתחום מידע הנדסי תוכנות ייעודיותעם בעבודה  ניסיון  ▪

 . officeידע וניסיון בעבודה על תוכנות  ▪

 ידיעת השפה העברית על בוריה. כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה.  ▪

 מעולים יחסי אנוש  ▪

 קפדנות ודיוק בביצוע  ▪

 סמכותיות  ▪

 שטח  תאוריינטצייבעל  ▪

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות  ▪
 

 תנאי העסקה 
על  נות מועמדים שיראו לה מתאימים, ועדת האיתור של התאגיד שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיו ▪

 ק מהמועמדים למבדקי השמה. המסמכים שיוגשו לה ו/או להפנות חלפי 

ים והביוב והממונה על  די המ תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגי ▪
י השכר ע"פ יחוזרי הממונה הינם  מובהר בזאת, כי תנא  השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.

 הבלעדי. "פ שיקול דעתה , עמורה הזכות לקבוע תנאי שכר פחותיםם וכי לחברה שתנאים מירביי
 ף אחד מהמועמדים. מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם א ▪

 פנית לנשים וגברים כאחד. זו מו מודעה  ▪
 

במעטפות סגורות,   ,המלצות ותעודות רלוונטיות     ס' טלפון, כתובת מייל, ומס' פקס(כולל מ ) קורות חיים
למסור ידנית בלבד )לא לשלוח    ניתן  ."התאגיד  מהנדס מועמדות לתפקיד    -עליהן יצויין "לועדת האיתור

התאגיד  בדואר(   הארבעה  רח'  ב במשרדי  המועד    15:00  דע  09:00  השעותבין    עכו  57דרך  עד  וזאת 
ו/או  ) .   12:00שעה  ב  2020  בספטמבר  22ג',    יום,  ן להגשת מועמדויותהאחרו  פניות שלא ימסרו ידנית 

 אשר יוגשו לאחר המועד האחרון לא יידונו(. 
 

  מי עכו בע"מ           
 


