
 

 

 
 
 
 
 
 

 מהנדס לתפקיד  03/2019מכרז פנימי/פומבי 
 בת.מ.ר. תאגיד המים האזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי ובני עייש( בע"מ 

 -כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך     -

 
 הצעות לתפקידת.מ.ר. תאגיד המים האזורי )רמלה, גדרה, קריית מלאכי ובני עייש( בע"מ מבקש בזה 

 מהנדס 
 

 א. תיאור התפקיד
 

 .בתאגיד אחריות על ניהול, תפעול ותחזוקה של תשתיות ומתקנים .1

 .ניהול צוותי עובדים בתחום מים וביוב .2

 .ניהול קבלנים וספקי שירות בתחום האחזקה .3

 תחום תשתיות מים וביוב.וייזום פרויקטים ב .4

 ות על בטיחות וגהות בתאגיד.אחרי .5

 ראשי במשימות אגף הנדסה.סיוע למהנדס  .6

 אישור הזמנות רכש וחשבונות ספקים. .7

 עבודות נוספות בתחומי הנדסה ככל שיידרש. .8
 

 

 ב. תנאי סף
 
 /הנדסת סביבה.בעל תואר בהנדסה אזרחית/הנדסת מים/הנדסת מכונות .1

 .מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .2

 וביוב ותחנות שאיבה למים וביוב.ידע וניסיון בניהול, תפעול ותחזוקה של מערכות מים  .3

 .ניסיון ניהולי לרבות ניהול עובדים וניהול צוותי אחזקה .4

 ניסיון בניהול ו/או ביצוע פרויקטים בתחום תשתיות מים וביוב. .5

 יתרון. –עבודה קודמת בתאגיד מים  .6

 יתרון. –ידע והיכרות עם מכוני טיהור שפכים  .7

 .טוב בכתב ובעל פהידיעת השפה העברית על בוריה, כושר ביטוי  .8

 .שטח ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות אוריינטצייתבעל  .9

 יחסי אנוש מעולים .10

 
 ג. כישורים נוספים

 
 כושר ארגון וסדר. .1

 דייקנות ותשומת לב לפרטים. .2

 יכולת עבודה בעומס וריבוי משימות. .3

 יחסי אנוש טובים ויכולת לעבוד בצוות. .4

 
  ד. כפיפות

 התאגיד.מנכ"ל וראשי מהנדס 
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 ה. תנאי ההעסקה

 מדובר במשרה מלאה.
תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה 

 הכפוף לאישור הממונה על תאגידי מים וביוב. אוצר ויעוגנו בחוזה אישי.על השכר במשרד ה
 
 

 ו. כללי
 
את פרטי המכרז וטופס מועמדות ניתן להוריד באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד בכתובת:  .1

 www.tamarwater.co.il . תחת תיקיית מכרזים < מכרזי משאבי אנוש 

 בצירוף טופס הגשת המועמדות, תעודות ומסמכים המעידים על עמידההצעת המועמדות  .1
: , ניתן להגיש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוניתבדרישות התפקיד והמלצות

claram@tamarwater.co.il   אישית במשרדי התאגיד  במסירה אובציון מספר המכרז ושמו
כל פנייה בצורה   12:00 בשעה 07/04/2019עד לתאריך  2ברמלה קומה  21ברחוב סוקולוב 
 אחרת לא תענה.

 מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו. .2

  ועדת כוח אדם.רק מועמדים העומדים בתנאי הסף יזומנו לראיון בפני  .3

ייתכן כי המועמדים יידרשו לעבור הליך מיון נוסף, כולם או חלקם, לרבות מבחני התאמה  .4
 ל דעתו של התאגיד.במכוני מיון, והכל בהתאם לשיקו

 

 
 
 
 בברכה,   
 

 יוסף בן חמו            
 מנכ"ל התאגיד          
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