
 

 
 
 
 

 בס"ד
 

 מנהל מט"שבע"מ, התאגיד העירוני למים וביוב, דרוש/ה  קרית גת לתאגיד מי 
 :מיקום המשרה

 שפכים, צומת פלוגות, קרית גת טיהור מתקן 
 :היקף המשרה
 משרה מלאה

 תיאור התפקיד:
 אחריות מלאה לניהול צוות המט"ש, כתיבת תוכניות עבודה, עמידה ביעדים טכנו- 

 רשויות. ולכלכליים במט"ש, עבודה מ
 .אחריות על כלל מערכות המט"ש והמתקנים ההנדסיים של התאגיד בשגרה ובחירום 

 .מתן מענה מלא לכל תקלה ואירוע, היערכות לאירועי קיצון וטיפול בהם 

  משנה, ספקי שירות וקבלנים.עבודה מול קבלני 
 .אחריות על הבטיחות במתקן, לרבות בטיחות העובדים והמבקרים 

 .אחריות על ביצוע עבודות תחזוקה והפעלה שוטפת של כל מרכיבי המט"ש הקיימים 
 .הכנת תוכניות עבודה שנתיות , לרבות מעקב ביצוע בלוחות זמנים מוגדרים 

 .הכנת וניהול תקציב שנתי למט"ש 
 :התפקיד דרישות

  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המוסד להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל. יתרון לתואר אקדמי במקצועות: קרקע 

 ומים, איכות סביבה או מקצוע בעל שייכות לתפעול מכון טיהור שפכים.
לחוק ההנדסאים והטכנאים  39רשום בהתאם לסעיף  הנדסאי או טכנאילחלופין:  

 . 2012-התשנ"ג

  שנים לפחות בתחומי  3-4עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: ניסיון רלוונטי מוכח של
העיסוק כמפורט לעיל. ניסיון מוכח בניהול ותפעול מכון טיהור שפכים אינטנסיבי, 

 -לתפעול מכוני טיהור שפכים מק"י וכן בהנדסת תהליך 2000בספיקה יומית של לפחות 
 יתרון.

  שנים לפחות  4-5עבור הנדסאי או טכנאי רשום כאמור לעיל: ניסיון רלוונטי מוכח של
בתחומי העיסוק כמפורט לעיל. ניסיון מוכח בניהול ותפעול מכון טיהור שפכים 

מק"י וכן בהנדסת תהליך לתפעול מכוני  2000אינטנסיבי, בספיקה יומית של לפחות 
 יתרון. -יםכור שפטיה

 יתרון. -תעודת דוגם מוסמך שעבר קורס דוגמי שפכים 
 יתרון. -תעודת קורס מפעילי מט"ש 

 מתחייב מאופיו ומהותו של התפקיד(. .מגורים בקרית גת או בסביבה הקרובה( 
  ידע ושליטה בתוכנותOFFICE,AUTOCAD   

 יחסי אנוש טובים 
 המשרה היא בכפיפות למנכ"ל התאגיד.  

השכר יקבעו עפ"י חוזה אישי באישור רשות המים, ובכפוף להנחיות הממונה על השכר תנאי 
 במשרד האוצר.

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד!
 , עד  ליום:בציון שם המשרה gat.co.il-Shosh@meiקורות חיים ניתן לשלוח בדוא"ל לכתובת 

21.3.2022  
 רק פניות מתאימות תיענינה.

 בברכה,
 אוריאל טרמצ'י
 מנכ"ל
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