
 

 
 
 

 מהנדס  סגןלתפקיד  05/20מכרז 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     -

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

 מהנדס  סגן
 

 :תיאור התפקידא. 
 
 בודה משרדית משולבת עם עבודה בשטח.ע .1

 נציג התאגיד בפרויקטים הנדסיים בתחום תשתיות מים וביוב. .2

 בפרויקטים הנדסיים.וקבלני משנה תיאום, בקרה ופיקוח על כלל גורמי החוץ  .3

 הכנת מסמכים הנדסיים. .4

 סיוע למהנדס ראשי במשימות אגף הנדסה. .5

 נוספות בתחומי הנדסה ככל שיידרש.עבודות  .6

 

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

 .מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .2

 ניסיון בניהול ו/או ביצוע פרויקטים בתחום תשתיות מים וביוב. .3

 יתרון. –עבודה קודמת בתאגיד מים  .4

 .בוריה, כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פהידיעת השפה העברית על  .5

 .שטח ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות אוריינטצייתבעל  .6

 יחסי אנוש מעולים .7

 

 :. כישורים נוספיםג
 כושר ארגון וסדר. .1

 דייקנות ותשומת לב לפרטים. .2

 יכולת עבודה בעומס וריבוי משימות. .3

 יחסי אנוש טובים ויכולת לעבוד בצוות. .4
 

 : . כפיפותד
 

 .מנכ"ל התאגידוראשי מהנדס 
 

 :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
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 ו. כללי
להוריד באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד בכתובת:  טופס מועמדות ניתן .1

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

בצירוף טופס הגשת המועמדות, תעודות ומסמכים המעידים על עמידה הצעת המועמדות  .2
: , ניתן להגיש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוניתוהמלצות בדרישות התפקיד

 @tamarwater.co.ilmichrazim  אישית במשרדי  במסירה אובציון מספר המכרז ושמו
כל פנייה   12:00 בשעה 22/11/20 ךעד לתארי 2ברמלה קומה  21התאגיד ברחוב סוקולוב 

 אחרת לא תענה.בצורה 

 מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו. .3

  ועדת כוח אדם.רק מועמדים העומדים בתנאי הסף יזומנו לראיון בפני  .4

ייתכן כי המועמדים יידרשו לעבור הליך מיון נוסף, כולם או חלקם, לרבות מבחני התאמה  .5
 התאגיד.במכוני מיון, והכל בהתאם לשיקול דעתו של 

 

 
 
 
 בברכה,   
 

 יוסף בן חמו            
 מנכ"ל התאגיד          
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