
  

  נים בזאת הגשת מועמדויות לתפקיד:מזמי ומי הוד השרוןהמים והביוב פלגי שרון   יתאגיד

 9201/1מכרז כוח אדם מס'   -סגן מנהל מכון טיהור שפכים 

 כללי

הנדסי גדול המטפל בשפכי כפר סבא והוד הינו מתקן מכון טיהור שפכים כפר סבא הוד השרון 

השרון. במכון קיימים עשרות מתקנים הנדסיים ובהם ציוד רב הכולל משאבות, מפוחים, בקרים, 

מערכות ניטור, מכונות מכאניות להסמכה ולסחיטת בוצה ועוד. לצורך ניהולו התקין של המכון 

כל ימות השנה ולפיכך התפעול מתבצע סגן מנהל מכון טיהור. המכון פועל באופן רציף לאורך דרש נ

בו במשמרות. סגן מנהל המכון יועסק במשרה מלאה ויהיה כפוף למנהל המכון וישמש כעוזרו 

במכלול נושאי ניהול ותפעול של מכון הטיהור. המועמד שיזכה יעבוד במט"ש בשעות היום וכן גם 

 ידרש לרבות שבתות וחגים.יבמשמרות ככל ש

 מהות התפקיד 

 תפעול השוטף של המט"ש כולל מתן מענה לתקלות תפעוליות שוטפות וטיפול בהן ניהול ה

   לאורך כל שעות היממה

 .ניהול מקצועי של עובדי התפעול כולל מתן הנחיות מקצועיות, ניהול צוות העובדים ביום 

  הפקת דוחות תפעול של המט"ש: דוחות חודשיים, קריאות מונים, דוחות איכות מים, דוח

 לסביבה, דוח תפעולי שנתי. דוחות אלה יבוצעו בהכוונה ובליווי של מהנדס המט"ש.פליטות 

 .טיוב מערכת הבקרה והפיקוד של המט"ש באופן שוטף 

  טיפול שוטף בהסמכותISO-  הסמכות  3למט"שISO  ויש לפעול על פי נהלי העבודה שהוגדרו

בנהלי אלה, לפעול לשיפור ולביצוע כל המטלות באופן שוטף. הנחיות ינתנו על ידי מהנדס 

 המט"ש.

  בקשות להצעות מחיר, הסדרת וניהול חוזים עם ספקים, הוצאת חשבונות,  – מנהלתיותפעולות

 עדות בטיחות וכיו"ב.והשתתפות בו

  יעסוק בכל עבודות התחזוקה הנדרשות במכון הטיהור, נהל המכון סגן מ –תחזוקה שוטפת

 שבר הכוללת ניקוי ציוד סובב, מערכות סינון והפרדה. ובכלל זה תחזוקה מונעת ותחזוקת

  ייתן מענה לתקלות בציוד ובמתקנים וידע לתפעל מערכות אלה כולל  סגן מנהל המכון  –תפעול

 מרכז הבקרה.ותפעול  שליטה ותפעול בבקרים אלקטרונים

 רשאים להגיש מועמדותם העונים על הקריטריונים הבאים: 

  מים וקרקע, טכנולוגיות מים ושפכים. בעלי תואר הנדסאי בנושאלפחות 

 .סיון ינ ידע בהפעלת מחשב ומערכות גרפיות, יכולת הפעלת בקרים למערכות אלקטרו מכאניות

 בעבודה דומה יתרון משמעותי.

  והפקת דוחותיכולת בסיסית לניתוח. 

 יתרון – בעלי רקע טכני. 

 יוזמה, גישת שירות גבוהה, עבודה בצוות. ,יכולת עבודה בלחץ 



  
  יתרון-השרוןמגורים באזור. 

 לרבות ככל שיידרש, גיבוי עובדי משמרות.נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, 

 .יחסי אנוש מעולים 

 עבודה במשך כל ימות השנה לרבות שבתות וחגי ישראל 

 דגשים נוספים:

  ועדת האיתור של התאגיד שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדים שיראו לה

 המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.

  תנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי המים והביוב

 והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.

 רשאי שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.תאגיד מובהר בזה כי ה 

 .מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד 
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