
   

 

  

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

 :לתפקיד

עוזר/ת למהנדס התאגיד ומנהל/ת 
 04/2020כ"א מכרז   –  מחלקת תפעול

 
 התפקיד  תיאור

 . ראשי למהנדס: כפיפות

 :השאר בין  הכוללת התאגיד  בתחום והביוב  המים תשתיות  על  הנדסית  אחריות

 .והביוב המים  מערכות ופיתוח  תחזוקה  לרבות, והביוב  המים תשתית נושאי וון ג במ וטיפול ניהול •

 .מתכננים  ליווי •

 .ביוב ותחנות שאיבה לביוב  , ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות מים  •

 . ספקים מול עבודה •

 .ובניה תכנון  חוק פי  על בדיקה, בניה תכניות ואישור בדיקה •

 .גאוגרפית ידעמניהול    מערכת של ואחזקה הפעלה •

 ניהול מערך ניטור שפכים חריגים ואסורים.  •

 : התפקיד דרישות

 .סביבה איכות/   מים/   אזרחית  בהנדסה ת/ הנדסאי או ת/מהנדס תואר •

   ביוב הו   מיםהמוכח של שנתיים לפחות בניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות    הנדסי  ניסיון •
ויומני  ,  ידהדת מקריאת מפו  ,  קריאת תכניות ביצועלרבות ידע ב הכנת תכנית פיקוח, מדדי איכות 

בטיחות    ,עבודה ובנייה,  תכנון  דיני  הפיקוח,  בעבודת  משפטיים  לתשתיות  ו  וגהות היבטים  תקנים 
 . מים וביוב

 . AUTOCADבעבודה עם תוכנות ידע  •
 .  MS-PROJECT ,GIS, OFFICE,בינארית – בתוכנות ידע •

 .יתרון  - והביוב המיםתשתיות  בתחום בפרויקטים צועבבי לפחות שנתיים של מוכח הנדסי   ניסיון •

 יתרון .   -של רשות המים םבוגר קורס מפקחי •

 .יתרון - בעבודה מול תאגידי המים  ניסיון •

 יתרון.  –ניסיון בעבודה עם תחנות שאיבה ומט"ש  •
 .יתרון -  ותכנון הנדסה גופי מול בעבודה ניסיון •

 .יתרון   - וביוב מים עבודות  בתכנון ניסיון •

 .יתרון  - וביוב מים תאגידי  עם עבודה או/ו  המוניציפאלי בתחום סיוןני •

 תנאי העסקה 

על פי    ,מתאימים  האת הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו ל  הלעצמ   תהתאגיד שומרועדת האיתור של   ▪
 למבדקי השמה.  חלק מהמועמדים ו/או להפנות ההמסמכים שיוגשו ל

נה על  ושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממומא תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת ה ▪
   השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.

 מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.  ▪
 ולנשים כאחד. מודעה זו מופנית לגברים  

 
בשעה    08/12/2020  עד ליוםשלוח,  להצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש  

מייל:  12:00 לכתובת   ,Dorin@mei-akko.co.il  ולציין" למשרת  :  למהנדס    מועמדות  עוזר/ת 
תפעול מחלקת  ומנהל/ת  מספר".    התאגיד  בטלפון  המייל  קבלת  את  לוודא  המציע  -04  על 

 פניות שתגענה שלא באופן הנ"ל ושלא עד המועד המצוין לא תובאנה לדיון.  9819063
 

 


