הגדרת תפקיד סגן מנהל מחלקת מים וביוב

סוג תפקיד :התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.
תיאור התפקיד :סגן מנהל מחלקת מים וביוב
ייעוד :ביצוע עבודות בתחום הטיפול בשפכים הדורשות ידע מקצועי ו/או התמחות
תחומי אחריות:
 .1ניהול עבודת השטח וצוות תפעול מחלקתי.
 .2ניהול תחום אספקת המים
 .3ניהול וליווי פרויקטים ייחודיים
 .4ניהול משברים
 .5הפעלה מקצועית של קבלנים ומתכננים
פירוט הביצועים והמשימות העיקריות ,הנגזרים מתחומי האחריות:
 .1ניהול עבודת השטח וצוות תפעול מחלקתי.
א.
ב.

ניהול שוטף של צוות עובדי המחלקה
בקרה ופיקוח על ביצוע משימות בשטח

 .2ניהול תחום אספקת מים
א.
ב.

בקרה שוטפת על אמינות אספקת המים בתחום המועצה.
עבודה מול חברת מקורות – ניהול וטיפול במשברי מים.

 .3ניהול וליווי פרויקטים ייחודיים
א .ליווי הקמת והפעלת מתקנים.
ב .הטמעה והפעלה של טכנולוגיות חדשות.
 .4ניהול משברים
א .טיפול בתקלות חמורות ותקלות שבר.
ב .תיאום תשתיות וטיפול בעבודות מורכבות.
ג .טיפול בקריאות ופניות של תושבי המועצה.
 .5הפעלה מקצועית של קבלנים ומתכננים
א .ליווי מקצועי לתכנון של פרויקטים שונים בתחום המים והביוב.
ב .תיאום ופיקוח על עבודת קבלנים בשטח.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א.
ב.
ג.

כושר ניהול.
יכולת עבודה תחת לחץ.
עבודה בשעות לא שגרתיות.

כפיפות:
למנהל מחלקת מים וביוב.
תנאים מקדימים למינוי
תנאי סף:

השכלה:

הנדסאי
יתרון – הנדסאי בתחום מים וביוב

קורסים והכשרות מקצועיות:
דרישות ניסיון:

ניסיון מקצועי מוכח בתחום הטיפול
בשפכים ,תפעול מתקנים וליווי פרויקטים
 יתרון.עברית ,אנגלית

יישומי מחשב:

היכרות עם תוכנות ה.OFFICE -

רישיון נהיגה:

בתוקף.

שפות:

מכרז לתפקיד סגן מנהל מחלקת מים וביוב
היחידה:

אגף תפעול

תואר המשרה:

סגן מנהל מחלקת מים וביוב

דרגת המשרה ודירוגה:
היקף המשרה:

100%

סוג מכרז:

פנימי  /חיצוני.

תיאור תפקיד:

סגן מנהל מח' מים וביוב
לניהול עבודת השטח וצוות התפעול המחלקתי ,הפעלה של קבלנים
ומתכננים ,ביצוע עבודות הדורשות ידע מקצועי בתחום הטיפול בשפכים.
השכלה ודרישות מקצועיות
הנדסאי
יתרון – הנדסאי בתחום מים וביוב

תנאי סף:

מאפייני העשייה
הייחודיים בתפקיד
כפיפות:

דרישות ניסיון
ניסיון מקצועי מוכח בתחום הטיפול בשפכים ,תפעול מתקנים וליווי
פרויקטים – יתרון.
דרישות נוספות
 שפות – עברית ,אנגלית
 יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות הOFFICE-
 רישיון נהיגה – בתוקף.
 כושר ניהול.
 תפקוד תחת לחץ.
 עבודה בשעות לא שגרתיות
 יכולת לבצע מס' רב של משימות בו זמנית
למנהל מחלקת מים וביוב.



מינהלה:




מועד פרסום המכרז :יום חמישי 03.01.19
קורות חיים יש להגיש עד יום :שלישי  15.01.19בשעה 12:00
לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש למייל ko@ma-tamar.co.il
או לפקס 08-6688801
איש הקשר לעניין מכרז זה :ניר כהן מנהל מחלקת מים וביוב
טל08-6688891 :
טופס שאלון למועמד ניתן להשיג באתר המועצה האזורית "תמר".

