
   
 

 

  

  

  

  

  21/21 מכרז מס'

  למועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה

  תשתיות תיעול מים וביובתחום  ת/מנהללתפקיד 

  

  .: מחלקת ההנדסההיחידה

  תשתיות תיעול, מים וביוב.תחום מנהל  :תואר המשרה

  .39-73דרוג המהנדסים, מתח דרגות  :דרוג/דרגה

  חיצוני. :סוג מכרז

: אחראי על תכנון ,ליווי ופיקוח על עבודות התשתיות בתחומי תיעול, מים וביוב תיאור התפקיד
וסמכות  ברשות המקומית, בכפוף לחוקים , לתקנות , לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות

מט"ש דלתון שבהפעלת המועצה וקשרי עבודה עם ול ותפעכולל ניהול הגופים הרגולטורים בתחום 
  (מכון טיהור שפכים). מט"שים נוספים המספקים שירות למועצה

  :תנאי סף

  :השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  
אזרחית באחד או יותר מהתחומים מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה 

  הבאים: תשתיות, מים, אינסטלציה.

  יתרון.-מהנדס אינסטלציה 

או רישום  1958רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים , תשי"ח 
  בפנקס ההנדסאים באותם התחומים.

  :דרישות וניסיון מקצועי

שנים לפחות בתחום המים או  4ניסיון של  -לעילבעל תואר אקדמי כמפורט  -ניסיון מקצועי )1
 הביוב או האינסטלציה.

 
  שנות ניסיון בתחום המים או הביוב או האינסטלציה. 5 -עבור הנדסאי רשום

ניסיון ניהולי של צוות עובדים בכפיפות ישירה או עקיפה של שנה  -רשות רמה ג' -ניסיון ניהולי )2
 אחת לפחות.

  

  



   
 

 

  

  

  

  :דרישות נוספות

 היכרות עם תוכנת האופיס ותיב"מ. )1
 יתרון. -מערכת רישוי זמין ותוכנת קאד )2
 שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך. )3

  

  :מאפייני עשייה ייחודיים

 .יכולת ארגון, תיאום ובקרה 
 .קפדנות ודייקנות בביצוע 
 .מיומנות טכנית ותפיסה מכנית 
 .יכולת לעבוד באופן עצמאי 
 עם גורמי פנים וחוץ. יכולת עבודה בצוות 
 .יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים 
 .יכולת ניהול מו"מ וקבלת החלטות 
 .סמכותיות 
 .כושר מנהיגות ויכולת הובלה 
 .כושר הבעה בעל פה ובכתב 
 .עבודה בשטח 
 .עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך 

  : מהנדס המועצה.כפיפות

  .06/2021/42 :מועד פרסום

  
את ההצעות יחד עם מילוי שאלון אישי ( המופיע באתר המועצה תחת דרושים) ,ובצירוף 
צילומי תעודות המלצות, מסמך קו"ח מפורט ,אסמכתאות על העסקה קודמת, יש לשלוח 

עד השעה  11/07/2021 -' הא לא יאוחר מיום  info@mrg.org.il -ל מכרזבמייל בציון מס' ה
14:00 .  

  על החתום,

  קרן פטל

  מנכ"לית המועצה

  

 המכרז נכתב בלשון זכר , אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

  
     


