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 הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות למשרת
  מנהל/ת אגף הנדסה      

 
( בע"מ דרוש/ה מנהל/ת אגף הנדסה. מוזמנים להגיש הצעות 2003לתאגיד יובלים בשומרון )

 אל נשים וגברים כאחד.מודעה זאת מופנית . מועמדים בעלי  רקע ניהולי

 

 תיאור התפקיד: .1

יודגש כי הרקע הניהולי הינו מרכזי בתפקיד ניהול מכלול הפעילויות ההנדסיות בתאגיד.  1.1

 .זה

 ניהול מחלקות ועובדי אגף הנדסה. 1.2

אחריות על הכנת תכניות אב למים ולביוב ומעקב אחר העמידה בהן, הכנת דוחות ומתן  1.3

 דיווחים לרשויות.

 תכנון, תפעול ותחזוקה של מערכות המים והביוב.אחריות על  1.4

עריכת תכניות עבודה, הסדרה נוהלית של תהליכי העבודה וביצוע מעקב ובקרה אחר  1.5

 יישומם.

אחריות על הבטחת רציפות, איכות ואמינות אספקת המים ואיסוף וטיפול בשפכים  1.6

 בשגרה ובאירועים מיוחדים.

עבודות קבלניות בהתאם לתוכניות שנתיות אחריות על הכנת מפרטים ומכרזים לביצוע  1.7

 ורב שנתיות.

אחריות על הפעלת ו/או ליווי מתכננים, קבלנים, הכנת אומדנים, הכנת תקציבים ולוחות  1.8

, עבודה מול הרשויות GIS -זמנים, בדיקת עלויות תפעול ותחזוקה שוטפות, ליווי מערך ה

 ומשרדי הממשלה.

 אחריות על מערך משק לשעת חירום. 1.9

ות על ניהול והובלת פיתוח פרויקטים מרכזיים באריאל ובקרני שומרון זאת אחרי 1.10

 בתיאום עם הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה.

אחריות על הכנת תכנית השקעות בתשתיות מים וביוב שנתיות ורב שנתיות ועמידה בלו"ז  1.11

 לביצוע.

 אחריות על הכנה, ניהול ומעקב של תקציב אגף ההנדסה בתאגיד. 1.12

  על הכנה והגשת דוחות הנדסיים לממונה על התאגידים, לרשות המים ולמשרדים  אחריות 1.13

 נוספים. םסטטוטוריי          

 דרישות התפקיד: .2

 :תנאי סף

הנדסאי או בעל תואר ראשון, ממוסד המוכר על ידי  –בעל השכלה אקדמאית  –השכלה  2.1

סביבה / הנדסת מכונות המל"ג, בהנדסת מים / הנדסה אזרחית / הנדסת בניין / הנדסת 

 / הנדסת תעשייה וניהול.

 ניסיון מוכח בניהול עובדים ופרויקטים הנדסיים משמעותיים במשך ארבע שנים לפחות. 2.2
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 :כישורים ודרישות נוספות

 ידיעת השפה העברית על בוריה, כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ. 2.3

 יכולת הנעה והובלה מוכחת של תהליכים. 2.4

 יחסי אנוש מעולים. 2.5

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות. 2.6

  

 :יתרונות

 ניסיון בתחומי ההנדסה ו/או התפעול או בנושאים משיקים. 2.7

 ניסיון קודם בתאגיד מים וביוב. 2.8

 תואר שני ומעלה. 2.9

 ידע וניסיון בבקרת תכנון, בתפעול ותחזוקה של מערכות מים וביוב. 2.10

 מגורים באזור השומרון והסביבה. 2.11

 רשויות סטטוטוריות ומשרדי ממשלה.ניסיון בעבודה מול  2.12

 כפיפות:  .3

 למנכ"ל החברה.

 :תנאי העסקה .4

תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב  -

והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי. מובהר כי תנאי השכר עפ"י חוזרי 

שמורה הזכות לקבוע תנאי שכר מופחתים יותר הממונה הינם תנאים מירביים וכי לחברה 

 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

ועדת האיתור של התאגיד שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה  -

המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה ו/או להפנות חלק מועמדים למכון אבחון 

 חיצוני.

 ר עם אף אחד מהמועמדים.מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקש -

 מודעה זו מופנית לגברים ולנשים כאחד. -

 

 ,תעודות והמלצותהמצורף למכרז באתר התאגיד,  שאלון המועמדקורות חיים בצירוף: 

 , גב' מזל טלאורל water@yuvalim-sh.co.ilלהעביר לכתובת מייל :יש    

  3.9.2020 -ה עד ליום    

 
 בכבוד רב                                       

 
 בע"מ  2003יובלים בשומרון                                               
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 שאלון אישי למועמד
 

 לפניך שאלון פרטים אישיים. שאלון זה יאפשר לנו להכירך טוב יותר ולבדוק את התאמתך לתפקיד. 
 הנך מתבקש/ת למלא את כל הפרטים ובמדויק.

 
 תודה, מחלקת משאבי אנוש.        

 
 פרטים אישיים:

 שם משפחה: שם פרטי: מין: מספר ת"ז: שנת לידה מצב משפחתי מס' ילדים

   ז  /  נ   ר / נ / ג / א 
 : ארץ לידה שנת עלייה:

 

 עיר: רחוב: מספר בית: מיקוד:

 אחר  / לרייטר/ 03 / 02 :  שיון הנהיגהיסוג ר
_______________ 

 טלפון בית: נייד:

 יש    אין/     רישיון נהיגה:  יש     רכב:      אין/ 

 :emailאימייל 
 
 

 השכלה:
 תעודה

 
 שם המוסד פקולטהמגמה /  מתאריך עד  תאריך

    

    

    
 
 

  מקומות עבודה קודמים:
 שם החברה תקופת העבודה התפקיד שכר אחרון סיבת עזיבה

     

     

     
 
 

 קורסים / השתלמויות רלוונטיים:
 משך ההכשרה תעודה

 )מתאריך עד תאריך(
 שם הקורס / השתלמות שם המוסד

    

    

    
 

 שם המעסיק: ________________________לא  /  כן       האם הנך מועסק כרגע:
 

 זמינות לתחילת עבודה: ________________________________
 

 )שפת אם /טוב מאוד /טוב/ בסיסי/ לא יודע( ידיעת שפות:

 עברית:  אנגלית:  אחר: 

 
 

 _________________תאריך: __

 תפקיד מיועד: ______________
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 ממליצים:
 שם תפקיד מהות ההיכרות טלפון

    

    

    
 

 שונות:

 או באחת מהחברות הקשורות? כן / לא בתאגיד יובלים בשומרוןהאם עבדת בעבר  .1

 ____________________________  תפקיד: ______________________חברה:       

 ______תקופת עבודה: ______________ סיבת הפסקת עבודה: _______________           

? יובלים בשומרוןתאגיד האם היית בעבר מועמד לעבודה ב .2
_______________________________ 

 .                                                                                                            לאיזו משרה? -במידה וכן 

                                                  ? כן / לא,  במידה וכן פרט: בתאגיד יובלים בשומרון עובד  תךהאם קרוב משפח .3
.                    

                                   .                                                                       מצב בריאות: תקין / לא תקין, פרט  .4

  : מאוחדת / כללית / מכבי / לאומית הינה  החולים בה אני מבוטחקופת 
 

 _______________________________ציפיות שכר: 

 _________________________ ?איך הגעת אלינו

 הצהרה אישית 

 מדויקים.ואני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים, שלמים 

 תעבורה( בארץ ובחו"ל.אין לי כל הרשעה פלילית ואין לי מעורבות במשפט )למעט  

 לא פתוחה נגדי תביעה משפטית או משפט )לא כולל תעבורה( בארץ ובחו"ל, כולל הוצאה לפועל. 

 מצב בריאותי תקין ואין לי ליקויי בריאות מיוחדים מעבר לאלה שציינתי. 

 

 

 תאריך:  ______________                     חתימה: __________________

 
 


