
 

 
 

 אזור דרום תפעול מנהללתפקיד  01/2021 פומבימכרז 
 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     -

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

 אזור דרום. תפעול  מנהל
 

 :תיאור התפקיד
 
 .התאגיד בתחומי וביוב מים תשתיות כשירות על אחריות .1

 .בתאגיד ומתקנים תשתיות של ותחזוקה תפעול .2

 .וביוב מים בתחום עובדים צוותי ניהול .3

 .האחזקה בתחום שירות וספקי קבלנים ניהול .4

 .קבלניות עבודות על פיקוח .5

 .אחזקה מכרזי בהכנת וסיוע טכניים מפרטים אפיון .6

 .אחזקה בתחום רכש דרישות והפקת אפיון .7
 
 :תנאי סף

 
 . אחר רלוונטיתואר מכונות או  /איכות הסביבה/מים בתחומי  מהנדסאו  הנדסאי .1

 .צוותבניהול  ניסיון .2

 .פה ובעל בכתב טוב ביטוי כושר, בוריה על העברית השפה ידיעת .3

 .שגרתיים בלתי וימיםשטח ונכונות לעבודה בשעות  נטציתאוריי בעל .4

 תשתיות.ניהול ניסיון מוכח ב שנתייםלפחות  .5

 
 :כישורים נוספים

 
 .וסדר ארגון כושר .1

 .לפרטים לב ותשומת דייקנות .2

 יחסי אנוש טובים ויכולת לעבוד בצוות. .3

 יתרון. –"ש עיעם הישובים קריית מלאכי, גדרה ובני  היכרות .4

 יתרון. –והיכרות עם מכוני טיהור שפכים  ידע .5

 יתרון . – ומזח"יםקורס דיגומי מים  .6

 יתרון. רשות המים-מפקחי תשתיות מים והביוב קורס  .7

 יתרון.-אגודות המים/בעבודה דומה בתאגיד מים וביוב  יסיוןנ .8

 יתרון.-וביוב למים שאיבה ותחנות וביוב מים מערכות של ותחזוקה תפעול, בניהול וניסיון ידע .9
 

 :כפיפות
 .ראשי מהנדס

 
 :תנאי ההעסקה

 מדובר במשרה מלאה.

 והממונה והביוב המים תאגידי על הממונה ידי על המאושרת למסגרת בהתאם יקבעו ההעסקה תנאי

 לאישורו וביוב מים תאגידי על הממונהלאישור  הכפוףויעוגנו בחוזה אישי  אוצרה במשרד השכר על

 התאגיד. דירקטוריון
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 כללי
 

את פרטי המכרז וטופס מועמדות ניתן להוריד באמצעות אתר האינטרנט של התאגיד  .1
 .אנוש משאבי מכרזי לשונית תחת www.tamarwater.co.il בכתובת: 

בצירוף טופס הגשת המועמדות, תעודות ומסמכים המעידים על עמידה הצעת המועמדות  .2
: האלקטרונית , ניתן להגיש באמצעות כתובת הדוארהתפקיד והמלצותבדרישות 

michrazim@tamarwater.co.il  אישית במשרדי  במסירה אובציון מספר המכרז ושמו 
   12:00 שעהה יום חמישי עד  .01.2128עד לתאריך  2ברמלה קומה  21התאגיד ברחוב סוקולוב            

 כל פנייה בצורה אחרת לא תענה.
 מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו. .3
 רק מועמדים העומדים בתנאי הסף יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים.  .4

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

 
 

 בברכה,   
 

 חמו בן יוסף
 מנכ"ל התאגיד
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