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 100אחוז
ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
ריכוז טיפול בתקינה להתייעלות אנרגטית ולשימור אנרגיה במשרד.
ריכוז מידע עדכני בתחום התקנים ,התקנות והחוקים בארץ ובעולם של
התייעלות אנרגטית וניהול אנרגטי ואנרגיות מתחדשות.
קיום קשרים עם ארגונים בארץ ובעולם הפועלים בתחום התקינה והתקנים
לצורך קודים ענייני התקינה לארגיה בישראל.
גיבוש ועריכת תכניות עבודה לפיתוח ושדרוג תקנים חדשים ותקנות
קיימות וחדשות והצגתן לאישור הממונים.
משמש/ת כחבר/ה בועדות משרדיות/בינמשרדיות לבדיקת פרויקטים
המתפרסמים באמצעות קול קורא ,מכרזים וכדומה.
איתור טכנולוגיות לבדיקת מתקני אנרגיה ,ייזום תקנים ותקנות
חדשות .פועל/ת מול מכון התקנים להקמת מעבדות בדיקה לצורך בדיקת
עמידה בדרישות התקן ככל שנדרש.
טיפול בבקשות ליבואנים וליצרנים המקומיים למתן אישורים לייבוא
או לייצור מקומי של מכשירי חשמל על-פי תקנות מקורות אנרגיה.
ריכוז נתוני מכשירי חשמל יעילים המותרים למכירה בישראל.
ריכוז מידע מקצועי וטכני מהארץ ומהעולם בתחום מכשירי חשמל ומתקני
אנרגיה יעילים עבור בעלי המקצוע בארץ.
השתתפות בוועדת מומחים או ועדות תקינה וועדות מקצועיות במכון
התקנים לצורך אישור תקנים ,מוצרים וחומרים.
ייצוג המשרד בוועדות בינמשרדיות ובפורומים מקצועיים בארץ ובעולם.
ביצוע מטלות נוספות על-פי הצורך ולפי הנחיית הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף מחייבות:
-----------------השכלה
----תואר ראשון תואר ראשון בהנדסה או במדעי הטבע

או במדעי הסביבה.
רשיונות:
-------למהנדסים  -רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
ניסיון:
------נסיון בתחום משק האנרגיה ו/או בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט
המטלות בתיאור התפקיד כמפורט להלן:
לבעלי תואר ראשון  3שנות נסיון
לבעלי תואר שני  2שנות נסיון
דרישות נוספות ורצויות:
*******************************************
הכרת משק האנרגיה בישראל ובעולם
נסיון בתחומי האנרגיה ו/או התיעלות אנרגטית
נסיון בעבודה עם תקני אנרגיה ותקנות
בעל תעודת לימודי אנרגיה ו/או בעל תעודת ממונה אנרגיה
יכולת ייזום וניהול פרויקטים
כושר לנהל משא ומתן ברמה גבוהה
הכרת תוכנות האופיס ברמה גבוהה
כושר תכנון וארגון ברמה גבוהה
יכולת לעובד בצוות
יכולת לקיים קשרים עם גורמי חוץ ופנים בתעשיה ,במסחר ,ובמגזר הציבורי.
כושר הבעה בכתב ובעל-פה בשפה העברית והאנגלית ברמה גבוהה.
הערות:
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
המשרה פנויה באופן זמני .עובד שייבחר ישובץ דרך קבע במשרה אם וכאשר תתפנה
המשרה באופן סופי.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.
תנתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה
כשיר לכהן במשרה רק מי שקיבל אישור ביטחוני ,על פי הנחיית אגף הביטחון
במשרד האנרגיה.
המכרז פורסם ביום  :כג' בניסן ,תשע"ח )(08/04/2018
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :ל' בניסן ,תשע"ח )(15/04/2018

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי(.
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

