
 
 

 1/5/15مناقصة علنية رقم 
 لوظيفة مدير وحدة االستهالك في شركة مياه الجليل والصرف الصحي م.ض. 

 
 

 : مدير وحدة االستهالك اسم الوظيفة
 : وظيفة كاملة حجم الوظيفة

مع عقد شخصي استناًدا على االتفاقيات مع تابع لمدير عام الشركة وفق : مدير قسم، شروط التشغيل
 في وزارة المالية.  األجور والصرف الصحي ومفوض مياهشركات المفوض 

                
 : وصف الوظيفة

في البريد  لشهرية )فواتير( للزبائن وتوزيعها، إصدار الحسابات امسؤول عن قراءة المعطيات وفحصها            
 فة تشمل مراقبة وضبط ئن. الوظيبحسب المعايير المتبعة في سلطة المياه. فحص حسابات االستهالك للزبا

مقاول الجباية في مواضيع االستهالك، معالجة توجهات الجمهور، إدارة وإرشاد طواقم العاملين والموظفين 
في قضايا االستهالك باإلضافة إلى ضبط ومراقبة التزام الشركة بتعليمات وأنظمة متعارف عليها، تقديم 

في  ات في األنظمة والمعايير وتذويتهمابعة التغيرتقارير إلدارة الشركة بخصوص مجال االستهالك. مت
 عمل الشركة. 

 

 متطلبات الوظيفة: 

 لقب أول في الهنسة و/أو العلوم المجتمعية. : لقب أكاديمي

األقل،  خبرة سابقة بالعمل مع معطيات لبلدة أو مجموعة من البلدات لمدة سنتين على الخبرة:
 لية أو في شركات المياه والصرف الصحي. عمل سابق في السلطات المح

قدرة على التعامل مع الزبائن. قدرة عالية على التعبير الشفهي والكتابي.  جوانب شخصية:
 قدرات في اإلدراة، التنظيم، التخطيط، التنفيذ، الضبط والرقابة. 

قم موظفين، قدرة على تحضير ميزانية وإدراتها، قدرة على إدارة مفاوضات وطاالباإلضافة إلى 
 استعداد للعمل في ساعات غير اعتيادية. 

 

 : تقديم الطلبات

سيرة ذاتية )تشمل رقم الهاتف والبريد االلكتروني(، توصيات وشهادات ذات صلة بمغلف مغلق 
وكتابة "طلب بخصوص وظيفة مدير وحدة االستهالك في شركة مياه الجليل والصرف الصحي 

 18.05.2015صي حتى موعد أقصاه يوم االثنين م.ض.، يرجى توصيل الطلب بشكل شخ
 لمكتب المدير العام في شركة مياه الجليل.  12:00الساعة 

االعالن للرجال والنساء على حٍد سواء، المتقدمين المالئمين للوظيفة ستتم دعوتهم إلى المقابلة. 
 والشركة تقرر بخصوص االتصال أو عدم االتصال بالمتقدمين. 

 

 مصطفى أبو ريا

 مدير عام الشركة
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