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 פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ  לתאגיד
 דרוש/ה

   מהנדס  פיתוח  תשתיות  למים  וביוב   
 

 דרישות סף:
 . /ביוב בתחומי ההנדסה האזרחית ו/או  מים B.s.c תואר  ראשון  )חובה(  

   .לתואר  שני   יתרון 
 ת: מקצועיו דרישות  

 . ת גדולים  בתחום  תשתיו חות  בניהול פרויקטים שנים  לפ  2של    ניסיון

     .הקשורים  לתחום   מים  וביוב   םטורייא סט גורמים  מוסדות  כרות  יסודיים  עם  היו  וןניסי  •

 אגרים. תשתיות  מים  וביוב, לרבות מ  היכרות מעמיקה  ויסודית  עם  תחום  •

יוב    וניים, תכנון  קוי ב תכנון קוי  מים  עירר,  תחנות   שאיבה  הוטי מכוני     ,, קולחין קווי  הולכה  •
 . יםעירוני

 בשטח   ומפקחי  עבודות תית קבלני  תש  ול עבודה מ שנים   לפחות  ב    2ניסיון   של  •

   םסט טוריישתיות  לרבות  עבודה עם  מוסדות  תכנון  של ת  פרויקטיםבתכנון    ןוניסיוהיכרות   •

   ורים  יעבודות  שטח  וס •
 ומי מחשב ישב  שליטה מלאה •

 ים   וש מעול יחסי אנ •

 סכם  סודיות   ה על  החתימ ת  מוחלטת,  רטיודיסק •

     ת מצמאונות  לעבודה נכלתאגיד  ו  מחויבת  •
 אופי העבודה:

 יזום פרויקטים בתחום  מים ,  ביוב מתקני  טיהור,  תחנות שאיבה  ובריכות מים.  

 משרדי תכנון    מים /ביוב  באמצעות  הפעלת  תלתשתיו  םיישובייאחריות  על  הכנות תוכניות אב  •

ונושאי   אחזקה,   של  אגף  הנדסה ,  הכוללת  תוכנית  פיתוח,   אחריות  על הכנת  ת"ע שנתית •
 איכות מים  וביוב  ודיגום  שפכים  . 

של  פרויקטים  ועבודות  פיתוח,  ודרוג  קווים למים  וביוב     התקשרויותניהול  ופיקוח  על    •
 .  ומתקנים

 לפרויקטים.   םביצוע  פיקח  ואישור  חשבונות  של קבלני •

ם ע"י   כולל פיקוח  על  ביצוע  כסיםחיבור  נ ו  לשדרוגכתבי כמויות   ו  הנדסיותהכנת  תוכניות   •
 קבלנים  

 .  תכנית  הבטיחות של התאגיד  ופיקוח על ביצוע    ניהולכתיבה    •

 GIS -ב ידותשתיות  התאג ניהול מערכות  מידע  הנדסיות של התאגיד  •

 וג קווים למים  וביוב ותשתיות  התאגיד.  ושדר הכנת ת"ע  שנתית לפיתוח •

      המים  של התאגיד . בטחון   תתכניו הול אחריות  ני •
 תנאי העסקה: 

 מים וביוב   ן עובדי תאגידי י משרד  האוצר בעני שכר של משרה, בחוזה אישי ושכר שיקבע לפי סולם   100%
 כפיפות: 

   מהנדס  התאגיד 
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