ספטמבר 2019
תיאור תפקיד ודרישות סף למשרת סמנכ"ל ביוב
חברת הגיחון בע"מ )להלן" :החברה"( מבקשת בזאת לקבל מועמדויות למשרת סמנכ"ל ביוב
.1

.2

תיאור התפקיד:
1.1

ניהול אגף הביוב ועובדיו במטה ובשטח )כ 50-עובדים(.

1.2

ניהול ואחריות הנדסית כוללת על כל פעילויות האגף ובכלל זה תחזוקה שוטפת ,שיקום ופיתוח של
מערכות הביוב ומתקני הביוב שבאחריות החברה.

1.3

אחריות להכנה ,אישור ומימוש תוכנית אב ותוכניות מפורטות למערכות הביוב הנמצאות באחריות
החברה.

1.4

אחריות לניהול פרויקטים המתבצעים ביוזמת אגף הביוב.

1.5

אחריות ליישום הנחיות בנושא משק הביוב בשעת חירום.

1.6

ניהול פעילות האגף בהכנת מכרזים ומפרטים לביצוע עבודות פיתוח ,תחזוקה ,תכנון ,תיאום
ופיקוח על ביצוע עבודות ביוב.

1.7

אחריות על ניהול תקציב אגף הביוב ,תשלום חשבונות לקבלנים וספקים ,הזמנות וכד'.

1.8

אחריות על יישום הוראות הרגולטור בנושא הביוב ,לרבות בנושא בקרת שפכים.

1.9

אחריות על ממשקי עבודה פנים וחוץ ארגוניים ,לרבות עם גופים ציבוריים וחברות שונות.

1.10

ניהול משא ומתן עם קבלנים וספקים.

1.11

השתתפות בישיבות הנהלה ודירקטוריון ומתן דיווחים בתחום עיסוקו למנכ"ל החברה ,לוועדות
השונות ולדירקטוריון החברה.

כישורים ודרישות לתפקיד:
2.1

תושב ישראל.

2.2

בעל תואר אקדמאי בהנדסה ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה; רשום בפנקס
המהנדסים.

2.3

בעל נסיון ניהולי של  10שנים לפחות בתחום התשתיות הרטובות מים/ביוב ו/או טיהור שפכים,
בתפקיד בכיר.

2.4

.3

כישורים אישיים ומקצועיים נדרשים :יכולת ניהול ,יכולת תכנון אסטרטגי ויכולת קבלת החלטות,
יחסים בינאישיים טובים ,ניהול עובדים והנעתם ,מנהיגות ,יוזמה ,סמכותיות ואסרטיביות ,עבודה
בתנאי לחץ ,יושר ואמינות.

הערות:
3.1

כפיפות ארגונית למנכ"ל החברה.

3.2

משרה מלאה; תנאי ההעסקה ייקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על-ידי הממונה על תאגידי המים
והביוב והממונה על השכר במשרד האוצר ויעוגנו בחוזה אישי.

3.3

פירוט אודות דרישות התפקיד ,אמות המידה והקריטריונים שינחו את ועדת האיתור בעבודת מיון
המועמדים ,הערכתם ובחירת סמנכ"ל הביוב ,מצויים במסמך "נוהל איתור ומינוי סמנכ"ל ביוב"
וניתן לעיין בו באתר החברה בכתובת .www.hagihon.co.il

 .4הנחיות להגשת מועמדות:
4.1

יש להדפיס ולמלא בכתב יד את המסמכים הרלוונטיים מאתר החברה.

4.2

אל השאלון המודפס והמלא יש לצרף:





קורות חיים
תעודות המעידות על עמידה בדרישות התפקיד )כגון רישום בפנקס המהנדסים(
המלצות ופרטי ממליצים
כל מסמך רלוונטי אחר

4.3

את כל המסמכים יש להכניס למעטפה סגורה ,עליה יירשם :חברת הגיחון  -משרת סמנכ"ל ביוב.

4.4

את המעטפה יש להגיש ,ידנית בלבד ,במשרדי מחלקת המכרזים של חברת הגיחון" ,בית האומות",
דרך חברון  ,101ירושלים ,קומה  .3מועד אחרון להגשת מועמדות :יום חמישי ,26.09.2019 ,בשעה
 .12:00טלפון לבירורים) 02-5651136 :במקרה שלא יהיה מענה ניתן לפנות לטלפון (02-5651121

4.5

מסמכים שיוגשו שלא באופן הנ"ל ו/או שלא עד המועד הנ"ל ייפסלו ,לא ייפתחו ולא יידונו .מובהר
בזאת שמשלוח בדואר ,בדוא"ל או בפקס אינו עונה על הדרישה לעיל בדבר הגשה ידנית של
המסמכים.

4.6

המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד .השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

4.7

מובהר בזאת ,כי החברה רשאית לא לקבל אף אחת מהמועמדויות ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

