מחלקת משאבי אנוש
מכרז לאיתור נתב לחברת נמל אילת בע"מ
חברת הנמל פונה בבקשה להגיש מועמדות לתפקיד נתב בנמל אילת ,המשרה פונה לגברים ולנשים
כאחד:
מיקום העבודה  :חברת נמל אילת בע"מ
היחידה  :מחלקת ים
מתח דרגות  13ועד  +14בדירוג נתבים
כפיפות  :ראש מחלקת ים ו\או רב חובל הנמל.
דרישות התפקיד -תנאי סף מינימאלי:
•
•

•
•
•
•

תעודת הסמכה מוכרת ותקפה לרב חובל לפי תקנה )(1)20א( ופרק ד' לתקנות הספנות )ימאים(
תשס"ב 2002-
כשירות לפי תקנה  39א לתקנות הנמלים ,תשל"א  : 1971 -שירת באנייה בתפקיד קברניט כלי
שיט ,שתפוסתו ברוטו עולה על  3,000טון ועסק בהפלגות בין -לאומיות במשך  24חודשים לפחות
או שירת בתפקיד קברניט בכלי שיט כאמור במשך  15חודשים לפחות ונוסף על כך שירת במשך
 24חודשים לפחות בתפקיד קברניט גוררת;
או
מי שמנהל רשות הספנות והנמלים המליץ עליו בפני השר למתן רישיון לפי תקנה 42א לתקנות
הנמלים תשל"א  : 1971-שירת בתפקיד קברניט בכלי שיט שתפוסתו ברוטו עולה על  3,000טון
ועסק בהפלגות בין -לאומיות במשך  18חודשים לפחות ,או שירת בתפקיד קברניט בכלי שיט
כאמור במשך  12חודשים לפחות ונוסף על כך שירת במשך  18חודשים לפחות בתפקיד קברניט
גוררת לפחות ,או שהגיש מסמכים המעידים כי שירת כקברניט בכלי שיט כאמור שנה אחת
לפחות ונוסף על כך שירת במשך שנתיים רצופות לפחות כקברניט בגוררת.
התאמה רפואית לביצוע התפקיד .צירוף הצהרת בריאות וכן אישורים ממכון מוסמך למצב
בריאותי תקין ובתוקף.
חובת מגורים ברדיוס של עד  30ק"מ מנמל אילת.
עליו לסיים תהליך הכשרת נתב וקבלת רישיון בסופו במהלך של עד  8חודשים מיום הקליטה
ולעמוד במבחן מעשי בהצלחה.
שפות -ידיעת השפה העברית על בוריה ,ידיעת השפה האנגלית :כתיבה ודיבור ברמה טובה
מאוד.
מובהר כי ככל שמסיבה כלשהיא לא יקבל המועמד רישיון נתב בפועל תהא הזכייה מבוטלת.

תיאור התפקיד
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ניתוב אניות בכניסתן /יציאתן /עיתוקן בתחום הנמל תוך הקפדה על נוהל הניתוב בהתאם
לצורכי העבודה ולהנחיות הממונים.
הפלגה עם גוררות מחוץ לתחומי הנמל-לביצוע מטלות כפי שיידרש.
ניהול מקרי חירום ימיים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.
השתתפות בפורומים מקצועיים.
משמש יועץ מקצועי בנושאים ימיים למחלקות התפעול השונות בנמל) .יתרון לנסיון קודם(
ביצוע סימולציות בהתאם לדרישות רספ"ן או רגולטור אחר.
מילוי תפקידים ופעולות מקצועיות אחרות הקשורות עם עבודות הנמל.
העבודה הינה במשמרות לרבות בסופי שבוע ,בשבתות ובחגים עפ"י צורכי העבודה.
במהלך המשמרת בה נעדר רב חובל הנמל ישמש הנתב כממלא מקומו ,כפי שיורה הממונה.

*המועמד יעמוד במבחנים לבחינת התאמתו לתפקיד ,לרבות מבחן חיצוני ע"י חברת השמה ,ע"פ
קביעת ההנהלה.
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להלן המסמכים אותם יש לצרף לכתובת המפורטת מטה:
א .קורות חיים  +פירוט בדבר ניסיון מקצועי כרב חובל.
ב .תעודות הסמכה כרב חובל בתוקף לפי תקנה כאמור.
ג .תעודות השכלה והכשרה.
ד .מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד ,ככול שישנם.
ה .ניתן להגיש המלצות ממקומות עבודה קודמים או מקולגות למקצוע.
ו .על המועמד למלא טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל אילת בע"מ.
ז .אישור מטעם רספ"ן המעיד על ניסיון הפלגה כקברניט בכלי שייט בינלאומיות בהתאם לתנאי הסף
האמורים.
 החברה שומרת לעצמה את הזכות לקלוט יותר ממועמד אחד וכי המועמד הנוסף ייקלט מס'
חודשים לאחר קליטתו של המועמד הראשון .במעמד ועדת קבלה יקבעו שני המועמדים
המתאימים ,ככל ותחליט החברה לקלוט שני מועמדים כאמור.

את המסמכים יש לשלוח לחברת נמל אילת בע"מ ת.ד 37 .אילת  881000או לכתובת המייל:
 cheli-d@eilatport.co.ilעד לתאריך  31.7.22למשרד משאבי אנוש ולציין את שם המשרה.

בקשות שתישלחנה למקום היעד ,לאחר התאריך האמור ,לא תובאנה בחשבון.
הפניה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,המשרה פונה לנשים וגברים כאחד.
תישלח תגובה ,לצורך המשך ההליך לבעלי הצעות מתאימות בלבד.
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