מטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"מ  ד .נ  .גליל מערבי  מיקוד 2280000
טלפון ישיר04-9879604/5 :

החברה הכלכלית
דוא"לirit@mta.org.il Silasl@mta.org.il :
י"ח טבת ,תשפ"ב
 22דצמבר2021 ,
מכרז כ"א – 5/2021
מנהל/ת אגף תשתיות מים וביוב

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק

היקף המשרה  100% :משרה ,חוזה אישי בכפוף לאישור אגף התאגידים במשרד הפנים
כפיפות  :מנכ"ל החברה הכלכלית.
תיאור התפקיד:
גיבוש ,התוויית וביצוע מדניות המועצה האזורית/החברה הכלכלית בתחום המים והביוב
* אחריות על בדיקת תקינות תשתיות המים והביוב.
* אחריות על תיאום תכנון ופיקוח אחר ביצוע עבודות קבלניות.
* אחריות על תכנון ותאום הנדסי עם המתכננים.
* אחריות על אבטחתם ,הפעלתם ושמישותם השוטפת של כל המתקנים ומערכות
המים והביוב של המועצה.
* יזום ,פיתוח ,ניהול ותחזוקה ופיקוח שוטף של מערכות המים והביוב בתחום שיפוט המועצה
* ניהול ופיקוח על עבודות להקמת קווי מים וביוב חדשים.
* הכנת מכרזים ומפרטים לביצוע עבודות פיתוח ותחזוקה.
* אחריות על מתן שירות ,איכות ואמינות המים והביוב ,בזמן שיגרה ובאירועים
מיוחדים ,לרבות אחריות על בדיקות איכות המים והשפכים.
* אחריות על תפעול מערכות  GISלטיפול  ,תאום ותיעוד ממוחשב.
* הכנת תוכניות עבודה ותקציב שנתי.
* קיום קשר שוטף עם רשויות  :רשות המים והביוב ,רשות הנחלים ,תאגידי מים ורשויות שכנות.
* אחריות על בדיקת תוכניות ומתן אישורי אכלוס.

לוחמי הגטאות

תנאי סף:
* השכלה:

מצובה

* בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה
מהמחלקה להכרת תארים אקדמיים בחוץ לארץ ,באחד או יותר מהתחומים הבאים :הנדסה,
אדריכלות או תכנון ערים או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  39לחוק ההנדסאים התשע"ג
 2012באותם תחומים  -חובה! (יש לצרף תעודה לקו"ח) .לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף
את התעודות הנדרשות).
 -יתרון לבעלי השכלה בתחום המים והביוב)

לימן
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא

* ניסיון מקצועי:

ערב-אל ערמשה

עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל :חמש שנות ניסיון בתחום הרלוונטי ,עבור הנדסאי רשום :שש
שנות ניסיון בתחום הרלוונטי ,עבור טכנאי רשום :שבע שנות ניסיון בתחום הרלוונטי
חובה! (יש לפרט בקורות החיים את הניסיון בצורה ברורה כולל חודש ושנה בכל מקום עבודה .יש
לצרף אסמכתאות על הניסון הנ"ל) .לא תישקל מועמדתו של מי שלא יפרט ויצרף אסמכתאות
כנדרש).

שמרת

*ניסיון ניהולי:

ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון

ניסיון של שלוש שנים בניהול צוות עבדים מקצועי בכפיפות ישירה  -חובה! (יש לפרט בקורות החיים
את הניסיון בצורה ברורה כולל חודש ושנה בכל מקום עבודה .יש לצרף אסמכתאות על הניסון

הנ"ל) .לא תישקל מועמדתו של מי שלא יפרט ויצרף אסמכתאות כנדרש).
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אדמית
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דרישות נוספות:
* רישיון נהיגה.
* יכולת לעבודה מאומצת בתנאי לחץ ובעבודות שטח.
* זמינות לכוננות ומתן מענה מחוץ לשעות העבודה.
* שליטה מלאה בעברית כולל יכולת ניסוח.
* שליטה באוטוקאד
* שליטה בתוכנות האופיס ,רכש ו gis
החברה מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת
חרום.
הליכי המיון הצפויים למשרה:
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכיהקבלה לעבודה .יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.
 בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאיתלייצוג הולם במועצה.

יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות

לצפייה במכרז המפורט והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר –
מכרזים.
 - https://matte-asher-region.muni.il/he/bids/#bids_4עד לתאריך.05/01/22 -
מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.

לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה

סילס ליביליה
מנכ"ל מטה אשר ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ

סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת
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