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 מכרז פומבי 
)סמוך למושב  פסולת חרובית אתר מחלקה,  סגן מנהל דרוש/ה

 שדות מיכה( 
 

 : היחידה
 

 פסולת חרובית   אתר מחלקה, סגן מנהל : תואר התפקיד
 

 39-41/ דירוג המח"ר   9-11מתח דרגות:  דירוג מינהלי,: דרגת המשרה ודירוגה    
 

 100%: המשרההיקף     
 

 מנכ"ל האיגוד : כפיפות
 

 תיאור התפקיד: 
 אחריות על ביצוע עבדוות אחזקה ותשתיות באתר.  •
 אחריות על תפעול הציוד בחרובית לרבות: משאבות, מגופים, גנרטורים ועוד.  •
 אחריות על עבודות ופיקוח על כלי צמ"ה.  •
 ועובדי האתר. ם ניהול צוות הקבלני •
 ביצוע סיור ומעקב ברמה היומית על פי נהלי החברה, כולל יומן עבודה יומי.  •
 תגבור במערכת השקילה וביצוע שיקולות בפועל.  •
 קרה על עבודת האתר השוטפת. בפיקוח ו •
 

 תנאי סף להגשת מועמדות:  –דרישות המשרה 
 השכלה:  

 שנות לימוד.  12 •
 . יאשירות צב •

 
 דרישות נוספות:  

 רישיון נהיגה בתוקף.  •
 היכרות עם תוכנת אופיס.  •
 יתרון.   –תעודת חשמלאי  •
 ידע טכני בסיסי.  •
 יכולת טכנית והבנה תהליכית. •
 ביצוע משימות הדורשות מאמץ פיזי.  •
 עבודה בשעות לא שגרתיות כולל ערבי חג וימי שישי ע"פ דרישה.  •
 יתרון.  –ניסיון בעבודת אחזקה ושקילה באתר הטמנה  •
 

 מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:  
 קפדנות ודיוק בביצוע, אמינות ומהימנות אישית, ערנות, שקדנות וחריצות, כושר למידה. •
 יצוגיות, שירותיות, סדר וארגון ועבודה בשעות לא שגרתיות.   •

 
העתקי מסמכים המעידים על  ו  קורות חיים  שליחתמועמדות למשרה זו הינה באמצעות הגשת 

 . egood@sviva.orgלכתובת דוא"ל:  הסףעמידה בתנאי 
 .12:00 :בשעה ,02.06.2022בקשות למכרז יש להגיש עד ליום: 

 
תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג הולם ובלבד   *

לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.  שמועמדים אלו כשירים  
בדבר   מידע  המועמדות  הגשת  בעת  בכתב  ימסור  הזכאית,  האוכלוסייה  לקבוצת  המשתייך  מועמד 

 .השתייכותו לקבוצה זו
  



וכישוריהם  תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון   *
דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות  

 .הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה
 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.*

         
 

 ,בכבוד רב
 איגוד ערים לאיכות הסביבה 

 דרום יהודה 
 
 


