לשכת ראש העיר

ג' בסיוון תשע"ט
 6ביוני 2019

לכבוד
לשכת הדובר
ג.נ,.
ברצוננו לפרסם באמצעותכם ליום חמישי  13/6/2019את המכרז הבא:

מכרז חיצוני מס' 25/2019
מנהל מדור בקרה ומחשוב מערכות השקיה וצריכות מים  -אגף שפ"ע
תיאור התפקיד:
• ניהול ותיעוד השטחים המושקים ,פיקוח על בקרת ההשקיה במהלך עונת ההשקיה,
• ניהול וארגון תכניות בקרת ההשקיה הממוחשבת בהתאם למזג האוויר ותיעוד הרכבי מערכות השקיה.
• בדיקת מדי מים וחריגות מים וביצוע ניתוחי צריכה אחת לחודשיים ודיווחם לממונה הישיר
• טיפול ופתרון בעיות תקשורת וחשמל בבקרי ההשקיה.
• בקרה ושליטה על כמויות הקצאת המים הניתנות על ידי רשות המים.
• מעקב ובקרה תקציבית של סעיפי צריכות המים וסעיף האחזקה ושדרוג מערכות ההשקיה.
• מעקב ובקרה שוטפת של דוח צריכות מים מתאגיד המים וטיפול בחריגים מול תאגיד המים.
• פיקוח על עבודות הפיתוח וההקמה וקבלתן לאחזקה שוטפת בתחום ההשקיה.
• פיקוח וטיפול בקריאות מוקד תוך עמידה בזמני התקן וקשר עם התושב.
• עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,כולל ימי שישי ובערבי חג
• תחקור חריגים והצגת נתוני צריכה וחיובים באופן שוטף בפני הממונים
דרישות התפקיד:
• הנדסאי/ת במגמת מחשוב ובקרה  -יש לצרף דיפלומה ממוסד להשכלה המוכר בישראל.
• תעודת מפעיל מערכות השקיה מוסמך של ארגון לגננות ונוף בישראל.
• ניסיון של שנה לפחות בתפעול מערכות השקיה ממוחשבות
• רישיון נהיגה בתוקף ובעלות על כלי רכב (פרטי/קטנוע).
• שליטה מלאה ביישומי אופיס  -וורד ,פאוור פוינט ואאוטלוק.
• שליטה בתוכנת ה -.GISיתרון
כישורים ודרישות נוספות:
• עבודה עם גורמי פנים וחוץ בממשקי העבודה הנדרשים.
• ידיעת השפה העברית על בוריה ,כושר הבעה בכתב ובע"פ.
• יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.
• אמינות ומהימנות.
• יכולת עמידה בלחצים ובלוחות זמנים צפופים.
כפיפות :למנהל מחלקת גנים ונוף.
היקף משרה100% :
דרגה 39-37 :בדרוג הנדסאים
המעוניינים יוכלו להגיש הצעותיהם למשרה בליווי קורות חיים וצילומי תעודות ,המלצות במסירה אישית
בלבד עד  4/7/2019שעה  12:00במחלקת משאבי אנוש בעיריית ראש העין רחוב שילה  ,21טל' לפניות:
.03 -9007290/256
הערה :בהתאם להוראות סעיף  174א' לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה ,מובא
בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם
לא תאושר כאמור בפקודה.
* המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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