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الوصف العام للوظيفة :
القيام بأعمال التركيبات والصيانة الكهربائية للمعدات الكهربائية بكل المواقع التابعة للقسم وتوصيل التغذية الكهربائية الى
المعدات والى الشبكة الرئيسية و تنفيذ أعمال الصيانة الكهربائية المختلفة وتنفيذ مختلف العمليات الفنية المطلوبة التابعة لقسم

الكهرباء.

المهام والمسؤوليات الرئيسية :


التدخل لحل المشاكل ومعرفة الخلل في المعدات واألنظمة الكهربائية في المنشآت والمواقع وعمل الالزم من صيانة
وتبديل المكونات التالفة.



تركيب و فحص المولدات الكهربائية ومعدات القوى ولوحات التحكم الكهربائية بكافة المواقع ودراسة احتياجاتها من
أعمال الصيانة المختلفة.



فحص األجزاء والتوصيالت الكهربائية ،وتحديد أسباب األعطال واكمال اإلصالحات والتوصية بما تتطلبه من قطع
غيار.



تركيب وصيانة لوحات االنارة بالمباني اإلدارية وغرف المعدات.



تركيب وصيانة مأخد الكهرباء ومد الكوابل بالمباني االدارية وغرف المعدات.



متابعة أعمال الصيانة الكهربائية مع الشركة العامة للكهرباء عند األعطال الخارجية.



التشغيل والكشف والصيانة الدورية والطارئة للمولدات الكهربائية التابعة للشركة.



تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية لتمديدات شبكة الكهرباء في المنشآت والمواقع التابعة للقسم.



تنفيذ كافة األنشطة والواجبات الفنية المتعلقة بقسم الكهرباء.



االلتزام باإلطار الزمني المحدد لتنفيذ العمليات واإلجراءات الفنية المطلوبة من قسم الكهرباء.



مد كافة التمديدات الكهربائية للمواقع و المحطات المختلفة و التأسيس لمسارات التغذية.



متابعة أعمال التمديدات الكهربائية التي تقوم بيها الشركة العامة للكهرباء للمواقع و المحطات وعمل كل مايلزم لذلك



طلب منه ذلك.
جلب العروض الفنية الخاصة بطلبات الشراء للمعدات والمواد الكهربائية المختلفة متى ُ

من أعمال حفر للمسارات و مد لكوابل التغذية.



جلب المعدات و المواد من مخازن الشركة إلجراء أعمال الصيانة والتركيبات.



تسليم ومتابعة المراسالت مع الجهات األخرى والتي لها عالقة بأعمال التركيبات و الصيانة الكهربائية.



استالم العهد المالية الخاصة بأعمال الصيانة والتركيبات وشراء كل مايلزم لذلك.



القيام بأي مهام أو مسؤوليات أخرى بناء على تكليف من مديره المباشر.

المهارات والمعارف والقدرات المطلوبة :


يفضل أن يكون لديه دراية بالعمل الميداني والمفاهيم والممارسات واإلجراءات المتبعة.



المعرفة بمواصفات المواد وقطع الغيار ومعدات الصيانة الكهربائية المختلفة.



استخدام تكنولوجيا المعلومات.



دقة العمل واالهتمام بالتفاصيل.

 يفضل أن يكون لديه معرفة باللغة اإلنجليزية.



التعلم المستمر.

المؤهل العلمي المطلوب :


دبلوم متوسط او عالي كهرباء عامة أو ما يعادلها.

الخبرة العملية المطلوبة :
 يفضل أن تكون له خبرة عملية في نفس المجال.

المواصفات الشخصية المطلوبة :


يقبل العمل في كل المدن الليبية والسفر والمبيت.



االنضباط وااللتزام باألنظمة والتعليمات.



اإليجابية اتجاه انتقادات الرؤساء.



القدرة على تحمل ضغط العمل.



التعاون والعمل بروح الفريق.



يتحمل المسؤولية.



روح المبادرة.
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