הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות למשרת
מנהל תפעול
לתאגיד יובלים בשומרון ( )2003בע"מ דרוש/ה מנהל תפעול  .מוזמנים להגיש הצעות מועמדים
מתאימים .מודעה זאת מופנית אל נשים וגברים כאחד.
 .1תיאור תפקיד:
ריכוז ובקרה של כלל המשימות והתהליכים בתחום הנדסת מים וביוב ,הבטחת פעילות
איכותית ,תקינה ויעילה בתחומים אלו בתאגיד.
 .2תחומי אחריות עיקריים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אחריות ,ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים בתחום תשתיות המים והביוב.
גורם מקצועי מול רשויות :עיריות אריאל וקרני שומרון והגופים המוסמכים מטעם מדינת
ישראל.
מתן מענה ויעוץ הנדסי מקצועי בתחום אחזקת רשתות המים והביוב למערך התפעול של
התאגיד.
בדיקה ואישור נספחים סניטריים  /תכניות מים וביוב במסגרת הליך הוצאת היתרי בניה.
קידום טכנולוגיות חדשות בתחום המים והביוב והטמעתן.

 . .3כישורים נדרשים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

השכלה נדרשת :הנדסאי מים וקרקע /הנדסאי בניין .
בעל תואר ראשון ,ממוסד המוכר על ידי המל"ג – יתרון .
ניסיון נדרש :שנתיים לפחות בניהול/ביצוע פרויקטים בתחום תשתיות מים וביוב – יתרון!
ניסיון בניהול צוות עובדים – יתרון!
ניסיון בתאגידי מים וביוב – יתרון!
בוגר/ת קורס בודקי תכניות עם התמחות בתחום מים וביוב – יתרון!
ידע ביישומי מחשב :אופיס ברמה גבוהה – חובה .פריורטי – יתרון - GIS ,יתרון.
מגורים באזור השומרון והסביבה – יתרון!

 .1כפיפות:
למנהל אגף הנדסה בתאגיד.
 .2תנאי העסקה:
-

תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב
והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.
התאגיד שומר לעצמו את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לו כמתאימים ביותר ,על
פי המסמכים שיוגשו לו ו/או להפנות חלק מהמעומדים למכון השמה/אבחון חיצוני.
מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.

 מודעה זו מופנית לגברים ולנשים כאחד.קורות חיים בצירוף :שאלון המועמד המצורף למכרז באתר התאגיד ,תעודות והמלצות,
יש להעביר לכתובת מייל . water@yuvalim-sh.co.il :
בכבוד רב,
יובלים בשומרון ( )2003בע"מ

הבנאי  ,6קומה  - 3מתחם מגה אור ,אריאל .טל 1800-800-511 .פקס03-9068675 .
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