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מכרז פנים/חוץ מס' 65/2018
אגף שאיפ"ה (שיפור ,איכות ופיתוח העיר)  -מחלקת גנים ונוף

דרוש/ה :מפעיל/ת בקרה ומיחשוב מערכות השקיה
תיאור התפקיד:
 ניהול ובקרה על מערך ההשקיה בעיר.
 ניהול ותיעוד השטחים המושקים ,פיקוח על בקרת ההשקיה במהלך עונת ההשקיה ,ניהול וארגון
תכניות בקרת ההשקיה הממוחשבת בהתאם למזג האוויר ,תיעוד הרכבי מערכות השקיה ,בדיקת
שעונים וחריגות מים ,טיפול ופתרון בעיות תקשורת בבקרי ההשקיה.
 אחריות על פתיחה וסגירה של כל ראשי המערכת בכל הגינות הציבוריות והשטחים הירוקים בעיר.
 פיקוח ואכיפת אחזקת מערכות ותשתיות ההשקיה.
 בקרה ושליטה על כמויות הקצאת המים הניתנות על ידי רשות המים.
 פיקוח על עבודות הפיתוח וההקמה וקבלתן לאחזקה שוטפת בתחום ההשקיה.
 ביצוע משימות הקשורות בתפקיד כנדרש ובלוחות הזמנים שהוקצו בהתאם להנחיות מנהלת מח'
גנים ונוף.
 פיקוח וטיפול בקריאות מוקד תוך עמידה בזמני התקן וקשר עם התושב.
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות ,ימי שישי ובערבי חג (כוננות וימי שבת  -עפ"י צורך).
 כפיפות :למנהלת מחלקת גנים ונוף.
דרישות התפקיד:
תנאי הסף:
 הנדסאי/ת במגמת טכנולוגיית מים  -יש לצרף דיפלומה ממוסד להשכלה המוכר בישראל.
רשאי להגיש מועמדות מי שנמצא בשלב ההתמחות המעשית בטכנולוגיית מים
ושסיים את חובות הלימוד אך טרם קיבל את הדיפלומה  -יש להציג אישור על כך ממוסד הלימודים.



ניסיון של שנתיים לפחות בתחום תפעול מערכות מים מבוקרות.
רישיון נהיגה בתוקף ובעלות על כלי רכב (פרטי/קטנוע).

כישורים ודרישות נוספות:
 הסמכה לדוגם מי שתיה  -יתרון.
 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות ,כולל כוננות ושבתות עפ"י צורך.
 יכולת לשלב גורמי פנים וחוץ בממשקי העבודה הנדרשים.
 ידיעת השפה העברית על בוריה ,כושר הבעה בכתב ובע"פ.
 כושר ארגון ,עצמאות ויוזמה.
 יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.
 שליטה מלאה בתוכנות .office
 אמינות ומהימנות.
 יכולת עמידה בלחצים ובלוחות זמנים צפופים.

היקף המשרה100% :
 6ימי עבודה בשבוע ,כולל ימי שישי וערבי חג
דרגה 37-39 :בדרוג הנדסאים או בדרוג מקביל

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצרוף תעודות ,מסמכים נדרשים והמלצות
לאגף משאבי אנוש ,רח' בן גוריון  22הרצליה פקס michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143
עד ליום .30/04/2018
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא
תענינה.
מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו
לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

בכבוד רב,

משה פדלון
ראש העירייה

