
לתאגיד המים והביוב של בת-ים דרוש/ה

מנהל רשת המים 400/20
היקף העבודה: משרה מלאה.

תיאור התפקיד: ריכוז ובקרה של כלל המשימות והתהליכים והבטחת פעילות 
איכותית ותקינה של רשת המים בעיר בת ים.

כישורים נדרשים:
מהנדס/ת הנדסאי/ת מים, ו/או אזרחי, ו/או מהנדס/ת מכונות או אחר רלוונטי.  -

ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול ו/או פיקוח על עבודות הקמה ו/או אחזקה של   -
מערכות תשתית וצנרת, רצוי בתחומי מערכות המים.

יכולת פיקוח ועבודה עם קבלנים.  -
ידע בתכנון ובבדיקת תכניות בצורה מעמיקה וחשבונות.  -

יתרון לבוגר/ת קורסים מקצועיים בתחום ניהול מערכות מים עירוניות.  -
דרישות נוספות:

בעל רישיון נהיגה.  -
יכולת עבודה בתנאי לחץ ובעבודות שטח.  -

יחסי אנוש מעולים.  -
יכולת הנעה וקידום פרויקטים מול גורמי התכנון השונים.  -

היכרות תחום תכנון מערכות GIS והכרות עם תוכנת אוטוקד – יתרון.  -
ניסיון בתכנון תשתיות מים - יתרון.  -

ידיעת השפה העברית על בוריה, בע"פ ובכתב ויכולת הבעה טובה.  -
ניסון בניהול צוות עובדים   -

ניסיון בתאגידי מים וביוב – יתרון   -
מגורים: בת ים והסביבה.  -

תאור התפקיד:   
סיוע בניהול ופיקוח על עבודות להקמת קווי מים חדשים.   -

סיוע על תפעול ותחזוקת מתקני המים .    -
סיוע בהבטחת רמת שירות, איכות ואמינות המים, בזמן שגרה ובאירועים מיוחדים.   -
לכתובת  דוא"ל  באמצעות  ימסרו  רלוונטיות  ותעודות  המלצות  חיים,  קורות 
office@mei-bat-yam.co.il, תוך ציון מועמדות לתפקיד מנהל רשת מים, עד 
ליום 15.3.2020בשעה 12:00 בדיוק. פניות שיוגשו לאחר המועד האחרון  לא יידונו. 

מספר טלפון לבירורים: 03-5552111.
מודגש בזאת כי רק מועמדים מתאימים יענו, ויתכן כי חלקם ישלחו למבדקים 
חיצוניים ואבחון תעסוקתי בחברה המתמחה בכך. במקרה של ריבוי מועמדים תהא 
החברה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם 
בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו לראיון. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד 
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזה כי החברה רשאית שלא 

להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
בהתאם לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות תינתן העדפה במשרה הנ"ל למועמדים 

העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות המשרה. 
איציק דריקס, יו"ר דירקטוריון

 תאגיד מי בת ים  


