
 

 
 מי לוד בע"מ  

 מהנדס ראשילמשרת פנייה לקבלת מועמדויות                                                          
 

 "(. החברהתאגיד מי לוד בע"מ הינו תאגיד מים וביוב בבעלות עירית לוד  )להלן:"
 . מהנדס ראשי לתאגיד מי לוד דרוש 

 

 תאור התפקיד .1
 

 כפיפות למנכ"ל החברה. ▪
 .הגדרת מטרות אגף הנדסה, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום ההנדסה ▪
 .פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף ההנדסה ▪

 אחריות על מכלול הפעילויות ההנדסיות בחברה. ▪

דיווחים הכנת תוכניות אב למים ולביוב ומעקב אחר העמידה בהן, הכנת דוחות ומתן  ▪
 לרשויות.

 אחריות על תכנון, תפעול ותחזוקה של מערכות המים והביוב. ▪

אחריות על הכנת מפרטים ומכרזים לביצוע עבודות קבלניות בהתאם לתוכניות שנתיות  ▪
 ורב שנתיות.

לווי מתכננים, קבלנים, הכנת אומדנים, הכנת תקציבים ולוחות זמנים, בדיקת עלויות  ▪
, לווי מערך משק לשעת חרום,   GISווי הקמת מערך ה תפעול ותחזוקה שוטפות, ל

 עבודה מול הרשויות ומשרדי הממשלה.

 .גיבוש, התווית וביצוע מדיניות החברה בתחום ההנדסה ▪
 .ניהול צוות העובדים באגף הנדסה ▪

 

 דרישות התפקיד .2
 

 תואר ראשון בהנדסה אזרחית / הנדסת מים / הנדסת סביבה / הנדסת מכונות   ▪

-המהנדסים והאדריכלים, תשי"חחוק רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי  ▪
1958 

שנים בניהול ו / או פיקוח על ביצוע פרויקטים בתחום המים ו / או  3ניסיון של לפחות  ▪
 הביוב.

 מערכות מים וביוב.ידע  בתפעול ותחזוקה של  ▪

 שליטה בשפה העברית, כושר ביטוי טוב בכתב ובע"פ. ▪

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות. ▪

 נסיון בניהול כ"א. ▪

 יחסי אנוש מעולים. ▪
 
 . קריטריונים שיתנו יתרון:3
 תואר שני רלוונטי.  ▪

 מגורים באזור העיר לוד וסביבותיה.  ▪

 ניסיון בתכנון מערכות מים וביוב.  ▪
 ניסיון בשימוש במערכות מידע. ▪

 
 . תנאי העסקה4

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

 והממונה על השכר במשרד האוצר  ביחס למנהל אגף ויעוגנו בחוזה אישי.

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

 המתאימים ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה ו/או להפנות חלק מהמועמדים למבדקי השמה.
 

 מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.
 



 

 
 
 
 
 
 

 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.
 

הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות, יש למסור ידנית בלבד במשרדי החברה, 
 12:00בשעה  31.3.19, אזור תעשיה לוד צפון, עד ליום  3, קומה  18רח' אבא הילל סילבר 

 במעטפה סגורה עליה יצויין "מועמדות למשרת מהנדס ראשי".
 

 עד הנ"ל לא תובאנה לדיון.פניות שתגענה שלא באופן הנ"ל ושלא עד המו
 
 
 
 
 
 
 

 רדואן אבו ערארה,           
 ע"מביו"ר דירקטוריון מי לוד                  

 

 

 


