
 
 

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

 וביוב  מים  מערכות  ולתחזוקת לתפעול אזור רכז
 

 תיאור התפקיד: 
 .הישובים ברחבי הציבוריות והביוב  המים רשתות כלל של  תקינה פעילות על  ובקרה  מעקב, תפעול

 .ומים  ביוב מתקני פעילות  על ובקרה מעקב

 .מים  דיגומי ביצוע

 .לשרות  המידה לאמות בהתאם  ב,ביו שרותי ואספקת מים  צרכנות בתחומי לקוחות לפניות  מענה מתן
מעקב,   .וביוב מים למערכות בתים וחיבורי שבר  אחזקת עבודות לביצוע כמויות וכתבי תכניות הכנת
 וביוב מים מערכות ולהקמת לאחזקה  לתפעול,  עבודות לביצוע  קבלנים  של, מחיר הצעות ואישור בקרה

 .התאגיד ולנהלי אחזקה לחוזי  בהתאם

 .וביוב מים עבודות ביצוע עם בקשר ספקים חשבונות ואישור בדיקה

 .התאגיד שבאחריות הישובים  ברחבי וביוביות  אחזקה  קבלני ניהול 

 .התאגיד שבאחריות הישובים ברחבי  וביוב מים בתחום פרויקטים בתכנון השתתפות

 .התאגיד  שבאחריות הישובים ברחבי פרויקטים וניהול ליווי

 מים קווי  של הנחת של עבודה  ביצוע  לאחר קבלנים  של  וחשבונות  (AS MADE )עדות תכניות אישור

 .וביוב

 התכנון וחוקי הסביבה ואיכות הבריאות משרד של  דרישות/לתקנים בהתאם  התאגיד  עבודות ביצוע

 .והבניה

 .התאגיד שבאחריות הישובים  ברחבי ) וביוב  מים ( האחזקה  קבלני עבודות על ובקרה מעקב  ,פיקוח
בסמכותו הבלעדית של התאגיד לנייד רכזי אזור מאשכול אחד לאחר וזאת בהתאם לצרכי העבודה 

 .בתאגיד

בסמכותו הבלעדית של התאגיד לנייד רכזי אזור מאשכול אחד לאחר וזאת בהתאם לצרכי 
 העבודה בתאגיד. 

 :נדרשים  הסמכה או השכלה
  .וסביבה מכונות חשמל  ם,מיבנין,  : הבאים התחומים מבין יותר או  באחד הסמכה בעל  הנדסאי

 

 :מהתחומים באחד קודם ניסיון לבעלי עדיפות
 . קולחים,  ביוב , מים מערכות ואחזקת תפעול 

 .שאיבה ותחנות משאבות של ותפעול אחזקה

 .וביוב מים  בתחום פרויקטיםביצוע  על  פיקוח
 

 :נוספות דרישות
  .חובה  –  נהיגה רישיון
 . יתרון – המים רשות של וביוב מים מפקחי קורס

  .יתרון -  מים  דוגמי בתחום הסמכה
 

 :עבודה שעות

08:00-16:30 
 .ושבת שישי  בימי  כולל, הארגון  לצרכי בהתאם שגרתיות לא בשעות  עבודה  גם  נדרשת

 
 דיווח  כפיפות

 .ופיתוח הנדסה אגף ,תשתיות אחזקת מחלקת מנהל
 

 סגורה במעטפה והמלצות הסמכה תעודות ,חיים קורות הגשת י"ע מועמדות להגיש ניתן
 אילנה אבזק במשרדי תאגיד המים פלג הגליל א.ת. צח"ר ראש פינה לידי גב'  ידנית במסירה

 04-9008100טלפון לבירורים 
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