
 

 ביוב-זור חיפה  איגוד ערים א
 מכון לטיהור שפכים 

 
 פנייה לקבלת מועמדויות   -מכרז פומבי 

 מנהל חשמל ובקרה לתפקיד :  

 
 

  
חיפ  אזור  ערים  למשרת  "האיגוד")להלן:    ביוב -ה  איגוד  מועמדויות  לקבל  בזאת  מבקש  חשמל  (  מנהל 

 ים בחיפה. ל בשפכ הטיפו במכון ובקרה

 

 תחומי אחריות והגדרות התפקיד:

 . לטיפול שלישוני המכון   שדרוגהרחבת ו פרויקטתחום חשמל ובקרה במסגרת  ניהול והובלת  ➢

 .ביעדים , כולל עמידההמתקניםהתפעולית ותחזוקת הכנת תכנית שנתית ועונתית של פעילויות   ➢

ב עד  מעק, כולל  ורכישות ציוד  לביצוע עבודותות  הזמנהוצאת  ו  ותפעולים  הנדסייםהכנת מכרזים   ➢
   . לביצוע

 עבודה מול מנהלי פרויקטים ומפקחים,  הכנה ובדיקת מפרטים הנדסיים. , ליווי מתכננים ➢

   בקרה.ומערכות מנועי סולר וגז תחנת כח , לרבות : איגוד  ב הכולל מערך החשמלאחריות על  ➢

 מנכ"ל האיגוד. נלווים נוספים לפי שיקול דעת  ל תחומיםאחריות ע ➢

 ניהול צוות עובדים.  ➢

 .למנכ"ל האיגוד ישירה כפיפות ➢
 

 

 : כישורים ודרישות לתפקיד

 חשמל בהנדסת   ראשוןתואר בעל תושב ואזרח ישראל,  ➢
 ותהליכים.  עובדיםניהול  יכולת כולל  , דומה י בתפקיד ניהול לפחות שנים 5של מקצועי ניסיון  ➢

 יתרון.   -הנדסים מורכבים בהיקף כספי מהותי חשמלים יקטים סיון מוכח בניהול והובלת פרוינ ➢

 , משאבות ומדחסים. הכוללות ציוד אלקטרומכאני , מנועים  הכרות וידע מוכח במערכות ➢

,  צוות עובדיםעל    ופיקוחהנחיה  יחסי אנוש טובים, יכולת  ,  וארגוןניהול    כושר:  כישורים אישיים ➢
 . ים שוניםגורמ כושר ניהול משא ומתן עם  .גבוהה ומהימנות אישיאחריות אמינות  

   כושר ביטוי טוב בכתב ובעל פה .  ➢
 . ברמה טובה שפה האנגליתידיעת ה ➢

 יתרון.  -. הכרות עם תוכנת פריוריטי  office -ידע בעבודה מול מחשב והיכרות עם יישומי ה ➢
המועד.  ➢ ובחול  שבוע  בסופי  שגרתיות,  לא  בשעות  לעבוד  לשעת    נכונות  חיוני  מפעל  הינו  )המט"ש 

 (.וחגיםכולל שבתות  ,24/7 ימים בשבוע, בעבודה במשמרות  7 ת חירום והעבודה מתבצע
 

 מגורים באזור חיפה והסביבה.     

 . 100%  היקף משרה:    

 על פי אישור הממונה על השכר באוצר.  חוזה בכירים לפי  תנאי העסקה:    

 

במסירה    המעוניינים תעודות  וצילומי  חיים  קורות  בליווי  למשרה  בקשותיהם  להגיש  עד  יוכלו  אישית 
חיפה    איגודמשרדי  ל  10.00שעה    10.07.2022תאריך   אזור    , 3125301חיפה    25367ת.ד.  ,  ביוב  -ערים 
 . wwtp.co.il-@haifamicharzimאו לדוא"ל  ,  8410681-04טלפון: 

 

 .מתאימים בלבד ייענו  מועמדים .ר אך מופנה לגברים ולנשים כאחד נכתב בלשון זכ  מכרזה
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