
 

 

 למי הגליל תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

 

 : דרוש/ה

 מנהל/ ת אגף הנדסה

 תיאור התפקיד 

 מהנדס ראשי בתאגיד •

 ת המים והביוב שבחזקת התאגיד.אחריות הנדסית כוללת על מתקני ותשתיו •

 הבטחת רמת שירות, איכות ואמינות המ ים ו הביוב בשגרה ובארועים מיוחדים.  •

 אחריות על ניהול, תפעול, תחזוקה שוטפת, השקעות ושיפור כלל המערכות.  •

 ליווי מכרזים ומפרטים לביצוע עבודות פיתוח ותחזוקה . •

 טח. תכנון, תאום ופקוח אחר ביצוע עבודות ש •

 ליווי תכניות ובכלל זאת תכניות אב, תוכניות עבודה, דו"חות וכיו"ב במכלול המערכת. •

 ליווי מתכננים והכנת אומדנים.  •

 ליווי מערך משק לשעת חרום.  •

 .משרה מלאה -היקף המשרה •

 כפיפות למנכ"ל התאגיד. •

 

 תנאי סף -דרישות התפקיד 

 תואר ראשון בהנדסה אזרחית / הנדסת מים / הנדסת סביבה/ הנדסה חקלאית. •

יקטים בתחומי המים ו /או  שנים לפחות בניהול או בפיקוח על ביצוע פרו  5של    ןניסיו •

 הביוב.

 סיון ניהולי לרבות הפעלת צוותי אחזקה ותיקונים. יבעל אוריינטציית שטח ונ •

 כנון.סיון בעבודה מול רשויות הנדסה ותינ •

 גיאוגרפיות. -ידע מוכח בשימוש תוכנת אוטוקאד ומערכות מידע הנדסיות  •

 . PowerPoint, Word, Excelסיון בעבודה על תוכנות ,יידע ונ •



 

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות. •

 יחסי אנוש מעולים.  •

 הגשת המועמדות 

 :  מסמכי המועמדות יכללו

קורות  ,  (megalil.co.ilwww.   בכתובת  כפי שמופיע באתר התאגיד)   מלא וחתום  טופס שאלון

והכשרות   , תעודות המעידות על השכלה(כולל מספר טלפון וכתובת דוא"ל)חיים מעודכנים  

 . (כולל מספר טלפון ודוא"ל ליצירת קשר עימם)רשימת ממליצים רלבנטיות ו

יד מאתר התאגיד אותו יש להור)תשומת הלב כי מועמדויות שיוגשו ללא טופס השאלון  

 כאשר הוא מלא וחתום לא יובאו לדיון. (בכתובת לעיל

נין,  'בסחפול  אל   את מסמכי המועמדות ניתן להגיש לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד, שברחוב

"מועמדות לתפקיד מ   ן במעטפה סגורה עליה יצוי, 15:00 –   09:00ה' בין השעות   –בימים ב '  

 ליל תאגיד המים והביוב האזורי".נהל/ת אגף הנדסה במי הג 

 .  12:00בשעה  28.09.2021: מועד אחרון להגשת מועמדות

באחריות המועמדים לקבל אישור בדבר קבלת המסמכים הנ"ל בתאגיד עד המועד והשעה 

 שיתקבלו במועד מאוחר יותר לא יובאו לדיון.  פניות הנ"ל.

ים שיראו לו מתאימים, על פי  התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמד •

 שיוגשו על ידי המועמדים ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה. המסמכים

תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים   •

 על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה בכירים.  והביוב והממונה

 מובהר בזה כי התאגיד רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.  •
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