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 "ג/טבת/תש"פכ

 
 

 רשות ת\מהנדס ה\לרשות ניקוז ים המלח דרוש

 :תיאור התפקיד

 נחליםשיקום תשתיות ניקוז ותכנון, ניהול וקידום פרויקטים בתחום  ✓
 בדיקת תכניות ניקוז ותכניות בנין עיר מהיבטי ניהול נגר ✓
 מקומיות, מתכננים וקבלניםעבודה מול משרדי ממשלה, רשויות  ✓
 ניהול צוותי תכנון ✓
 ניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטי פיתוח. ✓
 ייעוץ מקצועי למנכ"ל הרשות ומליאת הרשות. ✓
 ייצוג הרשות בועדות מקצועיות  ✓
גיבוש תכנית עבודה רב שנתית בתחומי ניקוז, ניהול סיכונים, שיקום נחלים,  והגנה מפני  ✓

 שיטפונות.
 אחרת שתוטל עליו ע"י מנכ"ל הרשותכל משימה  ✓

 :תנאי סף

 או מהנדס בנין.\ומהנדס מים  או\ומהנדס אזרחי  ✓
השכלה אקדמית בהנדסה שנרכשה במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  ✓

 . במשרד החינוך מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל הכרהאו שקיבל בישראל 
מים, ו ניקוז תיותתשלפחות באחד מהתחומים הבאים:  שנה אחתנסיון מקצועי של  ✓

 עבודות קבלניות בתחומי תשתיות. על פיקוח  \פיתוח נופי, בניה ציבורית, ניהול 
 . 1985רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח  ✓

 :יתרון

 נסיון בניהול צוות עובדים  ✓
 יקוזנסיון בתחומי תשתיות נ ✓
 מגורים בתחומי רשות ניקוז ים המלח ✓

 :כישורים אישיים נדרשים

התפתחות מקצועית, יוזמה לאמינות, מהימנות אישית ומקצועית, סקרנות ורצון ללמידה ו ✓
ברמה גבוהה, יכולת  וארגוןסדר דייקנות, ומעוף, תפיסה מערכתית, יכולת קבלת החלטות, 

 כושר ביטוי בכתב ובע"פ. ת,לעבודה בצוו

 :דרישות נוספות

  .לחצים ומוכנות לעבודה בשעות לא שיגרתיותבנשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה  ✓
 עברית ברמת שפת אם. ✓
 .אנגלית ברמה גבוהה ✓
 ד, ומערכות ממ"ג.  איישומי מחשב: היכרות ויכולת עבודה עם יישומי אופיס, אוטוק ✓
 העדר הרשעה בעבירה שיש עימה קלון.  ✓
 .נהיגה בתוקף רשיון ✓

 100%: היקף משרה
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 : מנכ"ל הרשותכפיפות 

 :אופן הגשת מועמדות

 15:30עד שעה  6.2.2020מועד אחרון להגשת מועמדות:  ✓
 hagar@dsda.org.ilלמייל:   PDFאת המסמכים הנדרשים יש להגיש סרוקים כקובץ  ✓

 תחת הכותרת מועמדות לתפקיד מהנדס רשות ניקוז ים המלח. 
 מסמכים נדרשים: ✓

o קורות חיים 
o תעודות המעידות על השכלה 
o  רישום בפנקס המהנדסים והאדריכליםתיעוד על 
o  שמות ארבעה ממליצים כולל: שם, תפקיד, ופרטים ליצירת קשר. טבלה ובה 
o הגשיון נהייצילום ר 
o צילום תעודת זהות 
o )גיליון רישום פלילי חתום ומאושר כחוק )משטרת ישראל 

 

 : הערה

ה את הזכות לפנות גם למי שלא הגישו מועמדות מרשות ניקוז ים המלח שומרת לעצ ✓
 ולבחון את מידת התאמתם לתפקיד המוצע. 

רשות ניקוז ים המלח שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את המועמדים למבחני התאמה  ✓
 לתפקיד המוצע. 

 

 

  hagar@dsda.org.il, 6688815-08בטלפון:  להגרלפרטים נוספים יש לפנות 

 

 

 

 

 

 *** נוסח הפניה הינו לנשים ולגברים
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