לתאגיד המים והביוב של בת-ים דרוש/ה

מהנדס/ת ראשי 300/20

כפיפות :מנכ"ל התאגיד.
היקף העבודה :משרה מלאה.
תאור התפקיד:
 ניהול ואחריות הנדסית כוללת תחזוקה שוטפת ,שיקום ופיתוח של מערכת המים והביוב ושלמתקני המים ,הביוב והשאיבה שבאחריות התאגיד.
 אחריות להכנה לאישור ומימוש תכנית אב ותוכניות מפורטות למערכות המים והביוב בתחוםאחריות התאגיד.
 אחריות וניהול הפרויקטים המתבצעים בתחום האחריות שבתאגיד. ניהול ,הכנת מכרזים ומפרטים לביצוע עבודות פיתוח ,תחזוקה ,תכנון ,תיאום ופיקוח על ביצועעבודות תפעול קבלנים.
 אחריות על ממשקי עבודה פנים וחוץ ארגוניים ,כגון :גופים ציבוריים וחברות שונות. אחריות לאספקת מים בזמן חירום ויישום הנחיות ההנדסיות בנושא :מים וביוב בזמן חירום. אחריות על ניהול התקציב ,חשבונות ,הזמנות של החטיבה והיחידות הכפופות אליו. אחריות על איתור והטמעת טכנולוגיות חדשות. אחריות על יישום הוראות בדבר ניטור ובקרת שפכי תעשייה. השתתפות בדיוני הנהלה ודירקטוריון ומתן דיווחים בתחום עיסוקו לוועדות השונותולדירקטוריון החברה.
 אחריות לביצוע כל המטלות ההנדסיות המוכתבות ע"י הרגולטורים. השכר בהתאם למתווה שכר בכירים בתאגידי מים וביוב וכפוף לאישור הדירקטוריון והממונהעל התאגידים .
דרישות התפקיד:
 בעל תואר ראשון בהנדסה) .B.Scהנדסה אזרחית/תעשיית מים וביוב/מכונות/בניין(. רישום תקף בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק מהנדסים והאדריכלים תשי"ח .1958 בעל ניסיון בתפקיד דומה ,בנפח פעילות של  30מיליון  ₪לשנה לפחות. ניסיון בעבודה עם מערכות מידע גיאוגרפיות הנדסיות ממוחשבות .CAD;GIS -Innovationחשיבה יצירת לפתרון בעיות קיימות )קיימות היא גישת ניהול אשר משלבתשיקולים חברתיים ,סביבתיים וכלכליים מתוך כוונה להבטיח קיום ארוך טווח ,צמיחה
ושגשוג גם לדורות הבאים(.
 שליטה ב , Office-עבודה עם תוכנות בתחום ההנדסה ),GISאוטוקאד ,וכו'(. ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בניהול עובדים. יכולת עבודה תחת לחץ תוך ניהול משימות רוחביות חוצות ארגון . כושר הבעה טובה מאוד בעברית בכתב בע"פ -עדיפות לידיעת שפה זרה )עדיפות לאנגלית (. בעל תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש טובים. רישיון נהיגה תקף. עמידה במבחני התאמה ואמינות ככל שיידרשו.על פי חוק הוראות שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח - 1988 ,מודעה זו
מתייחסת לגברים ונשים כאחד.
תאגיד מי בת-ים שומר לעצמו את הזכות לשלוח מועמדים לבחינות התאמה בכתב
ובעל פה ככל שיידרש ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
למובהר בזה כי החברה ראשית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
קורות חיים ,המלצות ותעודות רלוונטיות יש להגיש עד ליום  25.3.20בשעה
 12:00בדיוק למייל  ,office@mei-bat-yam.co.ilבציון "מכרז לתפקיד מהנדס
החברה" ,מספר טלפון לבירורים.03-5552111 :
איציק דריקס ,יו"ר דירקטוריון
תאגיד מי בת ים

