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                                                                                                                                                                                                                                                                                    בישובי התאגיד , ליווי החברה מסירת הפרויקט , עדכון תכניות                                                                        GISלניהול מערכת אחראי  תיאור התפקיד:

           ו                                                                                                                            בדיקת התאמת מבנים לתכניות   שהוגש התווספות חדשה למערכות המים והביוב ,בכל     תוהתכני                             

 והבניין לא תואם את התכנית                                                                     הואילד' , 145לתאגיד בעת קבלת טופס                              

                                                                                                                                         בדיקת תכניות סינטריות שמוגשות לדמי הקמה . םוהעברת, אזי חישוב שטחים שהוגשה לתאגיד                              

 לתאגיד .                               

 : דרישות התפקיד :
 לפחות  ואו בהנדסת טכנולוגית מים על המועמד להיות מהנדס/הנדסאי בהנדסה אזרחית  .1

שנים   3 וביוב ברשות מקומית או תאגיד מים וביוב לפחות /על המועמד להיות בעל ניסיון בעבודות תשתיות מים  .2
 ואילך .   2010משנת 

 המועמד להיות בעל נכונות לעבוד בשעות לא שגרתיות כלומר שעות לילה . על  .3

יוב  ,הבנתם ניתוח מחירי יחידות על המועמד להיות בקיא בעריכת חשובי כמויות , קריאת תכניות הנדסיות מים וב .4
 סעיפי מכרזים. 

לניהול   ARCGISDESKTOPושליטה מלאה בתוכנת ושירטוט , הלהיות בעל שליטה מלאה בתוכנות אוטוקאד קריא .5
 וניתוח מדע מרחבי. 

 על המועמד להיות בעל שליטה מלאה בשפה העברית והערבית   .6

 ליישמם במלואם , ים עליו , לקבלם ונעל המועמד לכבד את הוראות הממו .7

 על המועמד להיות אסרטיבי בכל עת . .8

 על המועמד להיות בעל יכולת הקשבה וסבר פנים יפות ורגיעה בקבלת האחר ללא כל רוגז. .9

 על המועמד להיות בעל שליטה מלאה במערכת האופס  .10

 מקום העבודה בכל יישובי התאגיד   .11

 הזכיין במכרז יהיה כפוף למהנדס התאגיד . .12

 חות אולם היא מופנית לשני המינים.שון הזכר מטעמי נוהפניה הינה בל .13

 הגשת המועמדות 

המועמדות תוגש במעטפה סגורה שכוללת: קורות חיים )כולל מס' טלפון וכתובת מייל(, תעודות, וכן כל מסמך רלוונטי  

אצל    12:00בשעה    21/09/2020עד ליום    לתיבת המכרזים  המעטפה תוגש   מס' המכרז.אחר. על המעטפה הסגורה יצוין   

 מנהלת לשכת המנכ"ל במשרדי מי הגליל בסחנין   

  לא יתקבלו במועד לא יידונו(.  )פניות ש

 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.                                                                            בכבוד רב  

 מוסטפא אבו ריא                                                                                                                                      

 מנכ"ל התאגיד                                                                                                                                        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכרז פנימי לאיוש משרת מנהל תפעול                                 

 קריטריונים במצטבר לאיוש המשרה :

 שנים  5על המועמד להיות מהנדס/הנדסאי בהנדסה אזרחית  לפחות  .14

משנת שנים  5על המועמד להיות בעל ניסיון בעבודות תשתיות מים וביוב ברשות מקומית או תאגיד מים וביוב לפחות  .15
 ואילך . 2010
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 בשטח על המועמד להיות בעל ניסיון בניהול צוות עובדים  .19
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יחידות  יוביוב  ,הבנתם ניתוח מחיר םעל המועמד להיות בקיא בעריכת חשובי כמויות , קריאת תכניות הנדסיות מי .21
 שליטה בתוכנת בן ארית כתבי כמויות והכנתם. סעיפי מכרזים 

 אה בתוכנות אוטוקאד קריא ושירטוט , על המועמד להיות בעל שליטה מל .22

 על המועמד להיות בעל שליטה מלאה בשפה העברית והערבית   .23

 על המועמד לכבד את הוראות הממוים עליו , לקבלם וליישמם במלואם ,  .24

 על המועמד להיות אסרטיבי בכל עת . .25

 גז.ללא כל רוקבלת האחר בעל המועמד להיות בעל יכולת הקשבה וסבר פנים יפות ורגיעה   .26

 על המועמד להיות בעל שליטה מלאה במערכת האופס  .27

  מקום העבודה בכל יישובי התאגיד  .28

 הזכיין במכרז יהיה כפוף למהנדס התאגיד . .29

 הפניה הינה בלשון הזכר מטעמי נוחות אולם היא מופנית לשני המינים  .30

 

 


