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 החברה האזורית למים וביוב בע"מ  פלג הגליל 

 דרוש/ה
   ומתקנים מטש"יםענף ת /ראש

 
 דרישות סף:

ו/או   מכונות ו/או מים וקרקעבתחומי   –מים   /חקלאית  ו/או  הנדסה אזרחיתבתואר ראשון  •
   .תסביבתי

 וכו'.  לפחות בתחום אחזקה,ביצוע ,ניהול ופיקוח על קווי מים, ביוב  שנתיים ניסיון:  •

   רישום בפנקס המהנדסים. •
 
 ת: מקצועיו דרישות  

 איבה  לביוב. נות שידע  בתחום  תהליכי  טיהור שפכים  ומתקנים  )מטש"ים( ותח •

 ום תכנון  והפעלת  קווי ביוב  בין  ישובים  ואזוריים. ידע בתח  •

    אזוריותתיות נוספות  בתחום  תיאום  מערכות  ביוב, תשע יד •

 י הערכים  א תוח ממצוידע  בתחומי דיגום שפכים וניהבנה   •

     קולחיןתחום ידע ב •

לאה בקריאת תוכניות הנדסיות של קווים ומתקנים הנדסיים בתחומי המים, הביוב  שליטה מ  •
   והקולחין.

 
 דרישות כלליות: 

   .OFFICE ,EXCEL , WORD, POWERPOINTשליטה מוחלטת בתוכנות  •
  עבודה בשעות בלתי שגרתיות. •

   יתרון. – ניסיון וידע בשימוש בתוכנית בינארית •

  .GIS ובמערכות מבוססות תו כניבתו ימוש סיון בשידע וני •

   ידע בהפעלת לוחות חשמל, פיקוד ובקרה. •

   יכולת ניהול עובדים. •

   רישיון נהיגה. •

 יתרון.  –והגולן  מזרחימגורים בגליל ה •

 יתרון.    -,  מפקח מערכות מים  וביוב   םבעל  תעודות  דוגם  שפכים, מי •
 

 אופי העבודה:
 ת: יים , בהתאם לכך נדרשים ציבוריים חיונשירות  העבודה הינה בתחום

 . ישובים 13 –ד ב שבחזקת התאגי תשתיות מים וביוב ת לתפעול ואחזקה של אחריו •

   קולחין.בביוב ויפול בטוהבטחת רמת שירות, איכות ואמינות   •

  במקרי תקלות ומשברים.  ,בשעות ובימים חריגים עבודה  •

   הפסקות מים וכו'. ,ורי חפירהמי אישבתחו ,תיאום עם רשויות וגופים רשמיים •
 

 תנאי העסקה: 
 שכר של התאגיד.משרה, בחוזה אישי ושכר שיקבע לפי סולם   100%

 
 כפיפות: 

 פיתוח  הנדסה ו אגף ראש 
 

 :ותדהגשת מועמ
   ידנית רהבמסי במעטפה סגורה הסמכה והמלצות קורות חיים, תעודות ע"י הגשת מועמדות  ניתן להגיש 

מנהלת לשכת מהנדס   ,אבזקאילנה גב'  לידיבמשרדי תאגיד המים פלג הגליל א.ת. צח"ר ראש פינה  
 . 04-9008100טלפון לבירורים  התאגיד

  
 12:00 שעה   31.01.2023  ג'יום   ךעד לתארימועד הגשה 


