מכרז למשרת מנהל מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל המים
במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב
תואר המשרה :מנהל מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל המים היקף משרה .100% :דירוג השכר :שכר בדירוג/דרגה
בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד .מקום העבודה :מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב כפיפות :מנהל אגף תפעול
ולוגיסטיקה.
כללי :ניהול כולל של תחום האחזקה ,התשתיות והמים במועצה
תיאור התפקיד ותחומי אחריות
 .1ניהול עובדים צוות עובדי המחלקה
 .2אחזקת כלל תשתיות המועצה – מים  ,ביוב ,חשמל ושפכים.
 .3השתתפות בתכנון תשתיות המים ,מתקן טיהור שפכים.
 .4תכנון וביצוע אחזקת התשתיות עפ"י תוכנית עבודה שנתית/רב שנתית.
 .5ביצוע אחזקת שבר  +אחזקה מונעת עפ"י הצורך.
 .6תכנון וביצוע מענה קבלני בשגרה ובחירום.
 .7אחזקת בריכות האידוי והתשתיות התומכות את מערך השפכים התעשייתיים.
 .8ליווי פרויקטים שונים ,לרבות פיקוח על קבלנים ועבודה מול קבלנים
 .9השתתפות בישיבות תכנון עם אגף הנדסה.
תנאים מקדימים למינוי
 .1השכלה – בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים
המוסמכים או אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל (יתרון לתחומי אחזקה /לוגיסטיקה/
איכות הסביבה /בניין/פיקוח ובקרה /פיתוח ותשתיות).
 .2ניסיון מקצועי – עבור בעל תואר אקדמי  -ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי .עבור הנדסאי – חמש
שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי .עבור טכנאי רשום  -שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
 .3יישומי מחשב :היכרות עם תוכנות הOFFICE-
 .4ניסיון עבודה ברשויות  -יתרון
 .5בעל תעודת חשמלאי מעשי /מוסמך  -יתרון
 .6שפות  -עברית ברמה גבוהה  -יתרון
 .7הכירות עם תוכנת "דקל"  -יתרון
מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד:
עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה ,זמינות לקריאות פתע  , 24/7לעיתים עבודה בשעות לא שגרתיות ,ריבוי
משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה  ,ייצוגיות ,שירותיות ,יושרה ,אסרטיביות יכולת לקדם ולהוביל.
✓
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העמידה בתנאי הסף תיבחן בהתאם לאסמכתאות בלבד.
המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
מועמד בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.
תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם.

טופסי ומסמכי המועמדות לאיוש המשרה ניתן למצוא באתר האינטרנט  www.neot-hovav.org.ilאת מסמכי
ההצעה יש לשלוח במייל לכתובת  mihrazimHR@neho.org.ilולא יאוחר מיום  27/09/22בשעה  12:00טלפון:
.08-6543129
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