
 

 
 
 
 
 
 

בת.מ.ר. תאגיד המים חשמלאי מתקנים לתפקיד   04/2019מס' מכרז פנימי/פומבי 
 האזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי ובני עייש( בע"מ 

 -כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך     -
 בע"מ מבקש בזה הצעות לתפקידת.מ.ר. תאגיד המים האזורי )רמלה, גדרה, קריית מלאכי ובני עייש( 

 חשמלאי מתקנים
 א. תיאור התפקיד

 ביצוע עבודות חשמל במתקני התאגיד בדגש על תחנות שאיבה .1
 אחריות על אחזקת גנרטורים  .2
 תחזוקת לוחות חשמל .3
 תחזוקת משאבות טבולות  .4
 תחזוקת בקרים וציוד נלווה .5
 עבודה מול ספקים בתחום  .6
 אחזקה שוטפת בתחנות שאיבה למים ותחנות שאיבה לביוב  .7
 ניהול יומני עבודה  .8
 עבודות נוספות לפי צורך .9

 ב. תנאי סף
 שנים. 6לפחות בעל תעודת חשמלאי מסומך  .1
 שנים כחשמלאי מוסמך. 10מוכח ניסיון  .2
 ניסיון מוכח אחזקה וטיפול במערכת חשמל בתעשייה . .3

 ג. כישורים נוספים
 כושר ארגון וסדר. .1
 לפרטים.דייקנות ותשומת לב  .2
 הקפדה על נהלי עבודה ונהלי בטיחות בעבודה. .3
 .יחסי אנוש טובים .4

  ד. כפיפות
 מנכ"ל התאגיד.ו מהנדס התאגידמנהל תפעול, 

 ה. תנאי ההעסקה
 מדובר במשרה מלאה.

תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב והממונה 
 ויעוגנו בחוזה אישי, כפוף לאישור דירקטוריון התאגיד.אוצר על השכר במשרד ה

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

 www.tamarwater.co.il. 
ומסמכים המעידים על עמידה בצירוף טופס הגשת המועמדות, תעודות הצעת המועמדות  .2

: , ניתן להגיש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוניתבדרישות התפקיד והמלצות
ilanae@tamarwater.co.il,  במסירה אישית במשרדי התאגיד ברחוב  אובציון מספר המכרז ושמו

 כל פנייה בצורה אחרת לא תענה. , 12:00בשעה 01.07.19 עד לתאריך 2ברמלה קומה  21סוקולוב 
 שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו. קורות חיים  .3
 רק מועמדים העומדים בתנאי הסף יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים.  .4
במכוני ייתכן כי המועמדים יידרשו לעבור הליך מיון נוסף, כולם או חלקם, לרבות מבחני התאמה  .5

 .הכל בהתאם לשיקול דעתו של התאגידמיון, ו
 בברכה,         

 יוסי בן חמו, מנכ"ל   
 ת.מ.ר תאגיד מים אזורי 

http://www.tamarwater.co.il/

