
   

 

  

 
 : מזמין אותך להגיש מועמדותך לתפקיד   -בע"ממעיינות זיו תאגיד המים והביוב 

 פרויקטים   ת/מהנדס
 

 דרישות התפקיד 
   . סביבההנדסת  /תוחקלא הנדסת מים/אזרחית/ תואר בהנדסה ▪

 . מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ▪

 . ביבה סהב הביו,בתחום המים לפחות נתיים ששל  מוכח נסיון עדיפות לבעלי  ▪

 , עבודה מול ועדות מקומייות לתכנון  תשתיות , קריאת תכניות  פרויקטי ניהולבונסיון ידע  ▪

 .משרדי ממשלהאו /ו ותכנוןנסיון עבודה מול רשויות הנדסה  ▪

 .גיאוגרפיות-ומערכות מידע הנדסיות מוכח בשימוש תוכנת אוטוקאד ידע ▪

 .Excel, Word, PowerPointידע ונסיון בעבודה על תוכנות  ▪

 ידיעת השפה העברית על בוריה, כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ.  ▪

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות.נכונות ל ▪

 . יחסי אנוש מעולים  ▪

 .ניסיון מוכח בהובלה והנעת תהליכים ▪

 .יתרון -מגורים באזור הצפון  ▪
 

 תיאור התפקיד 
 . ניהול נושא שפכי תעשייה בתחום שיפוט התאגיד  ▪

 . תרטייה פי ובנ רשויות ,, יזמים מול ועדות תכנון ובניהוהביוב  מיםם הפול בהתרי בניה בתחויט ▪

 . והגשתם לפי דרישות משרדי הממשלה השונים חות"דוהכנת  ▪

 . אחריות וניהול תחום ביטחון מים בתאגיד ▪

 . התאגיד למהנדס כפיפות  ▪
 

 תנאי העסקה

על פי    ,מתאימים  האת הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו ל  הלעצמ  תהתאגיד שומרועדת האיתור של   ▪
 למבדקי השמה. חלק מהמועמדים ו/או להפנות ההמסמכים שיוגשו ל

והביוב ו ▪ הממונה על תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים 
פי חוזרי הממונה הינם תנאים  -השכר עלמובהר בזאת, כי תנאי    השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.

 פי שיקול דעתה הבלעדי. -מרביים, וכי לחברה שמורה הזכות לקבוע תנאי שכר פחותים, על
 מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.  ▪

 רים ולנשים כאחד.מודעה זו מופנית לגב
 

-מסור ידנית )לא לשלוח בדואר( ללש  הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, י
שעה    15/2/2021  עד ליום  תבמעלוהאלוף עוזי נרקיס  רחוב  משרדי התאגיד בבבע"מ  מעיינות זיו  

מהנדס    12:00 למשרת  "מועמדות  יצוין:  עליה  סגורה  זיו בתאגיד  פרויקטים  במעטפה    מעיינות 
 ". בע"מ

 
 א תובאנה לדיון.  לפניות שתגענה שלא באופן הנ"ל ושלא עד המועד המצוין 

 
 


