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صرف الصحي شركه م .ض مياه واللشركة مياه الجليل لل  

ه \مطلوب   
ه لقسم الهند سه \مدير  

 
 مواصفات الوظيفه 

 الشركه  في رئيسي مهندس .1
 التي في حوزة الشركه تشمل المنشئات الهندسيه للمياه والمجاري  كامله ليه هندسيهمسؤو .2
 واالستثنائيه مستوى خدماتي جيد من حيث جودة المياه والصرف الصحي في الحاالت االعتياديه  الحفاظ على .3
المياه والصرف  أنظمةمع تحسين جميع  >الماليه< وتفعيل الصيانه الشهريه الجاريه واالستثماريه إدارةمسؤولية  .4

  الصحي
 المرفقه  لتنفيذ اعمال الصيانه واالعمال التطويريه حسب المواصفات المناقصات  العمل على تنفيذ  .5
 التخطيط التنسيق واالشراف على تنفيذ العمل ميدانيا  .6
 , خرائط تطويرخمسيه<,برامج عمل>مرافقة الخرائط عامة وخاصة خرائط المياه والصرف الصحي المستقبليه  .7

 تقديم تقارير حول كل ما يتعلق بانظمة المياه والصرف الصحي . 
 

 فحص التخطيط 
 

 مرافقة المخططين وتحضير الئحة التكلفه الماليه  .1
   ة المياه والمجاري المصادقه في قسم الهندسه على تخطيط المشاريع قبل تحويلها الى سلط .2
 المشاركه في جلسات سلطة المياه في النقاش حول المصادقه على المشاريع المطروحه القرار الميزانيه  .3
 المشاركه في جلسات اللجنه اللوائيه حول مشاريع الشركه المطروحه للمصادقه  .4
 الهندسه في السلطات المحليه   تحضير برنامج ميزانيه لكل سنه قادمه بعد التنسيق مع اقسام .5
 قه على حسابات المقاولين الجزئيه والنهائيه ومصادفحص  .6
 تحضير تقرير هندسي سنوي حول عمل القسم وتحويله للمدير العام للمصادقه قبل تحويله لسلطة المياه   .7
 الحفاظ على نسبة خسس المياه بمستوى منزله واحده مسؤولية .8
 الطوارئ وسالمتها  أنظمةمرافقة نظام الحفاظ على  .9

 %  100نسبة الوظيفه  .10
 التبعيه لمدير الشركه .11

 
 وشروط اساسيهمتطلبات الوظيفه 

 
 هندسة بيئه او هندسة زراعه \هندسة مياه \لقب اول بالهندسه المدنيه ,   .1
 او اشراف على  تنفيذ مشاريع مياه او صرف صحي  إدارةادنى في  حد سنوات  5خبره  .2
 . الخلل وإصالحمجموعات عمل في الصيانه  إدارةصاحب قدره ميدانيه وتجربه في  .3
 تجربه في العمل مع مؤسسات هندسيه ومكاتب تخطيط  .4
  Autocad, GIS – excel – Word' powerpoint معرفه مثبته باستعمال برامج ال .5
 االستعداد للعمل في ساعات غير اعتياديه .6
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 عالقات وديه ممتازه .7
 سجل جنائي   أيالخلو من  .8
 

  لغات معرفة
 قراءه , كتابه ومحادثه بمستوى لغة ام اللغه العربيه  .1
 اللغه العبريه , قراءه , كتابه ومحادثه بمستوى لغة ام  .2
 ومحادثه بمستوى جيد قراءه , كتابه , اللغه االنجليزيه  .3
 

  إضافي  عمل
 

مباشر باي عمل اخر غير عمله بالشركهالمرشح الفائز يمنع من العمل بشكل مباشر او غير   
 

 تقديم الطلبات  
 

   العنوان مستندات الطلب تشمل استمارة اسئله كما مبين على موقع الشركه تحت
   www.megalil.co.il 

 
يكون معبئ    وموقع من صاحبه , سيره ذاتيه محتلنه , البريد االلكتروني , شهادات تعليميه وشهادات تاهيليه واستكماليه مالئمه    

ي للتواصل معهم  
ون   الئحة توصيات شاملة ارقام هواتف وبريد الكتر

 
ي تق

ي يمكن المعبئه وموقعه و  دم دون استمارة االسئله للتنبيه , الطلبات التر
 حصول عليها من الموقع , ال يتم قبولها وال تناقش  التر

 
ي شارع الفل   يتم 

كه ف  ي مكاتب الشر
المنطقه الصناعيه مدينة سخني   , خالل أيام   16تقديم الطلبات اىل صندوق المناقصات ف 

مناقصه لوظيفة مدير قسم  ضمن ظرف مغلق مسجل عليها  15:00 –  09:00الخميس بي   الساعه  –من االثني      الدوام 
كة المياه والرصف ا كة مياه الجليل شر ي شر

كه  م . ض الهندسه ف   لصحي شر
 

   12:00الساعه ال  2021\ 09\ 28الموعد األخت  لتقديم الطلبات  
 مسؤولية مقدم الطلب الحصول عىل تصديق عن ساعة التقديم وتاري    خ التقديم  

 ال تقبل طلبات بعد التاري    خ المذكور 
 

ي قدمت 
كه الحق باستدعاء المرشحي   المالئمي   حسبت تقديرها وبحسب المستندات التر  من قبل المرشحي      للشر

 
ي  شر 

كات المياه والرصف الصحي العامه  والمسؤول عن األجور ف  وط العمل تكون حسب االطار المصادق عليه من قبل مسؤول شر
 وزارة الماليه وحيت يدون ضمن موظف كبت  ظ 

كه عدم االرتباط مع أي من المرشحي      للتوضيح , يحق للشر
 
كة ا مياه الجليل    م . ض المناطقيةلمياه والرصف الصحي شر
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