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 בס"ד 

 

מפקח   מדים מתאימים להגיש מועמדות לתפקידמוע ןמזמיבע"מ  תאגיד עין אפק
 צרכנות מים ורשת פרטית

 :  דתפקי תיאור

 ם. המערכות הממוחשבות ובקרתמ ת דוחות הפק •
 . שטחערכות המים במטי  ידים / אביזרים וכל פרבדיקת מ •

 ות מים. ת מחלקת הגביה בתחום צרכנפיקוח על פעילו •
 צריכה ללא מדידה. בתחום יפת מכלול עבירות אכ •

 ף. וטיובם השוטונים, עדכונם  קינות הנתפיקוח על ת •

 מקומית. יקוח בחברה וברשות הורמים הרלוונטיים וגורמי הפקשר שוטף עם הג •
 . כניות הגשה )נספח סניטארי(ות בדיקות  •

 חישוב דמי הקמה. ביצוע  •
 . ושרן המאלתכנו טלציה התאמת מערכות אינסבדיקות   •
 

 . %100 : שרההיקף המ
 

 . המיםרשות ולהנחיות ת אוורתאם לה ה העובד יועסק בחוזה אישי, ב :העסקהאופן 
 

 . מנהלת צרכנות מים ושירות לקוחות: כפיפות
 

 דרישות התפקיד:
 

   השכלה:
 

 שנות לימוד  12
 עית תעודה מקצו

 
 :  מקצועיניסיון 

 
 יתרון  -בטיפול מערכות אינסטלציה וקריאת מדי מים ניסיון 

 תרון י – מיםאגיד רשות ציבורית לרבות תאו  /קומית וברשות מ ןניסיו
 רון ית  -בתוכנת פריוריטיבעל ידע 

   בעבודה בסביבה ממוחשבת. ןיויסונ ע יד בעל
 . בתוכנות אופיסושליטה ידע 

 
 :צועייםכישורים מק

יכולת  אמינות, דיסקרטיות, אדיבות, יוזמה קפדנות ודיוק בביצוע, יושרה ומהימנות אישית, 
עצמאות ויכולת עבודה בתנאי   יכולת ביצוע מספר משימות במקביל., ביטוי גבוהה, בכתב ובע"פ

, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה  ת ארגון ותכנוןלחץ, יכולת קבלת החלטות, יכול
 יחסי אנוש מעולים. ובים מאוד ונכונות ללמידה,  יכולות למידה טבאחריות,  
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 :קשה שיש לצרף לב מכיםמס
 קורות חיים 

 השכלה וניסיון נדרשים תעודות 
 ות עבודה אחרונים מרשימת ממליצים ממקו

 צילום תעודת זהות 
 צילום רישיון נהיגה 

 טופס הצהרה על קרבת משפחה 
 

למייל: "ל יגיש את הצעתו  תנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ ב  מדמועמד העו
hani@einafek.co.il   12:00 בשעה 28/07/2022 -ה  חמישי יוםל עד . 

 
כן הערכת  וע מיון מוקדם של ההצעות למשרה צבה שומרת על זכותה לחבר מודגש בזאת כי ה

 המועמדים ע"י גורם מקצועי.
 ונה מועמדים בלבד.קבלה עד שמ  ת בוועדהחברה תזמן לראיון 

 י. שיקול דעתה הבלעד  לפיל הליך זה,  עצמה את הזכות לבט ל רתהחברה שומ
 

 ים כאחד.  בר דת לנשים וגשרה מיועהמ

 

 

 בברכה,

 יאיר אברהם, עו"ד

 מנכ"ל 

 

 


