
 

 

 כשור ובקרה ימכרז למשרת חשמלאי מ
 במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב 

  

המועצה המקומית     התעשייתית נאות   1976- לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז  41בהתאם לסעיף  
 חובב,  מכריזה בזה על משרה פנויה כדלקמן: 

 
: דרוג/דרגה בהתאם להסכם הקיבוצי במועצה. דירוג השכר.  100%  היקף משרה:חשמלאי מיכשור ובקרה    תואר המשרה:
 מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל המים. : מנהל כפיפותמועצה מקומית תעשייתית נאות חובב   מקום העבודה:

 
 כללי 

  אחראי לשליטה, תפעול ובקרת מערך החשמל, התקשורת והמערכות במועצה.

 
 התפקיד ותחומי אחריות תיאור

 אחראי לעדכניות  תוכניות החשמל והתקשורת במועצה.  .1
 אחראי לתקינות ובטיחות מערכת החשמל והתקשורת במועצה. .2
 ביצוע אחזקה מונעת ואחזקת שבר.  .3
 תאום ופיקוח עבודות אחזקה במועצה ו ליווי פרויקטים מקצועיים )חברת חשמל, חברות שירות, יצרנים וכו'(. .4
 יטה במלאי כלי עבודה, ציוד וחלקי חילוף. של .5
 

 דרישות התפקיד

 . מטעם משרד העבודה והרווחה בעל תעודת חשמלאי מוסמך השכלה תיכונית +  -השכלה  .1
 במשך שנתיים לפחות. ניסיון כחשמלאי מוסמך  - ניסיון מקצועי .2
 . יתרון  -מהנדס / הנדסאי חשמל  .3
 יתרון -בוגר קורס מתח גבוה  .4
 יתרון -בוגר קורס בקרים מתוכנתים   .5
 יתרון -בעל ידע  באבחון תקלות בבקרים מתוכנתים וסיוע בפתרונן  .6
 . יתרון  –בוגר קורס התייעלות אנרגטית / שימור אנרגיה  .7
 . יתרון  –ניסיון בעבודה במפעלים תעשייתיים כימיים  .8
 

 :  כישורים אישיים

 אמינות ומהימנות אישית. , יכולת השתלבות בעבודת צוות, וכושר התמדהיכולת ארגון , מיומנות טכנית ותפיסה מכנית

 
 : דרישות תפקיד מיוחדות

, נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, לעיתים בתנאי מזג אוויר קשים, נדרש מאמץ פיזי לפעולות בודדותעבודה מתבצעת  ה
 . 24/7זמינות לתקלות 

 

 לאסמכתאות בלבד. העמידה בתנאי הסף תיבחן בהתאם  ✓
 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. ✓
 מועמד בעל מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. ✓
 תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם.  ✓
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 , בברכה
 ארז בדש               

 ראש המועצה          
 

 M:\HR\ 2022מכרז למשרת חשמלאי \2022כח אדם.docx 

mailto:mihrazimHR@neho.org.il

