
 

 

 

 

 

 

 תאגיד מהנדסלתפקיד  02/2022 מכרז פומבי

 תאגיד המים האזורי )רמלה, גדרה, קרית מלאכי ובני עייש( בע"מ  תמר

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

 

 :תפקידלבני עייש( בע"מ מבקש בזה הצעות , תאגיד המים האזורי )רמלה, גדרה, קריית מלאכי תמר

 תאגיד מהנדס

 א. תיאור התפקיד

 .תאגידהשל תשתיות ומתקני ופיתוח תחזוקה  ,על ניהול, תפעולכוללת אחריות  .1

 .קידום מטרות ומשימות אגף הנדסה בתאגיד .2

 שנתית ורב שנתית. עבודה הכנת תכנית .3

 פעילות אגף הנדסה.ניהול צוותי עובדים בתחום  .4

 ניהול קבלנים וספקי שירות בתחום האחזקה. .5

 אחריות על הכנה וניהול של תכניות אב וייזום פרויקטים. .6

 ספקי שירות בתחום פיתוח תשתיות ופרויקטים.וניהול קבלנים  .7

 אחריות על מערכת המידע הגאוגרפי בתאגיד. .8

 התאגיד. ותאחריות על בטיחות וגהות בעבוד .9

 השתתפות בדיוני הנהלה וישיבות דירקטוריון. .10

 

 ב. תנאי סף

 .הנדסת מיםו/או  בעל תואר בהנדסה אזרחית .1

 .מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .2

 של שנתיים לפחות. ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה ורשות המים .3

 
 יתרונות

 

 שטרם מקומית ברשות והביוב המים תשתיות בתחוםאו /ו וביוב מים בתאגיד עבודהבסיון מוכח ינ .1
 .התאגדה

 בניהול תפעול ותחזוקה של מערכות מים וביוב של שנתיים לפחות. מוכח  ניסיון .2

 עובדים( ו/או קבלני אחזקה. 5בניהול צוות עובדים )לפחות מוכח  ניסיון  .3

 יתרון. – פרויקטיםגיאוגרפי וניהול -בעבודה עם תוכנות ייעודיות בתחום מידע הנדסימוכח ניסיון  .4

 ידע והיכרות עם מכוני טיהור שפכים . .5

 .officeידע וניסיון בעבודה על תוכנות  .6

 ידיעת השפה העברית על בוריה. כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה. .7

 

 



 

 

 

 

 

 ג. כישורים נוספים

 כושר ארגון וסדר. .1

 דייקנות ותשומת לב לפרטים. .2

 יכולת עבודה בעומס וריבוי משימות. .3

 

  כפיפותד. 

 מנכ"ל התאגיד.

 ה. תנאי ההעסקה

 שכר בכירים בתאגידי מים וביוב. –ברמת מנהל אגף משרה  100%

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

 . אישור חוזה העסקה  אוצר ויעוגנו בחוזה אישיבמשרד ה

 התאגיד. ןמונה על תאגידי מים וביוב ולאישור דירקטוריוהמכפוף לאישור 

 

 ו. כללי

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

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

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

michrazim@tamarwater.co.il  בציון מספר המכרז ושמו או במסירה אישית במשרדי התאגיד
כל פנייה בצורה אחרת לא . 14:00בשעה 27/04/22עד לתאריך  2ברמלה קומה  21ברחוב סוקולוב 

 תענה.

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

 רק מועמדים העומדים בתנאי הסף יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים.  .4

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

 חודשים תיחשב כתקופת ניסיון . 12תקופה של  .6

    המכרז מיועד לנשים וגברים כאחד.  .7
 ,בברכה                                                                       

 יוסף בן חמו          

 מנכ"ל התאגיד          

 

http://www.tamarwater.co.il/
mailto:michrazim@tamarwater.co.il

