חטיבת ההנדסה

לחברת נתיבי איילון
דרוש/ה
מנהל/ת אחראי/ת במערך מיעוטים בחטיבת הנדסה
מהות התפקיד:


ייזום ,קידום ומימוש פרויקטי תשתיות תחבורה



קליטת פרויקטים והערכות למימושם



הפעלה ,תיאום ,והנחייה של גורמים בחברה ומחוצה לה לעמידה ביעדי הפרויקט והאגף



ניהול והנחייה מקצועית לחברות הניהול והביצוע לרבות עמידה ביעדי הפרויקטים



אחריות להכנה ,ליווי אישור ובקרה לקידום הליכים הנדסיים וניהוליים לפרויקטים בשלב התכנון
והביצוע



מתן מענה מקצועי לחריגות /הוראות שינוי /תביעות /איחורים /סנקציות ותמריצים



זיהוי וניהול מוקדם לסיכונים לאורך חיי הפרויקטים ומתן מענה מקצועי להם



תיאום ובקרה מול גופים משיקים (חברות תשתית  /רשויות)



ייצוג החברה מול משרדי הממשלה וגורמי ממשל אחרים בתחום הנדסי ומקצועי



עבודה מול הנהלת החברה ,דירקטוריון החברה וועדותיו



ריכוז פעילות בתחום המקצועי /הנדסי בהתאם להחלטות הנהלת החברה



מטה החברה הנו בראשון לציון והעבודה היא על פי מרחבים :צפון ,מרכז ודרום



ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה

דרישות סף:


מהנדס אזרחי ,בעל ניסיון של  3שנים לפחות בתכנון ו/או ניהול התכנון ו/או ניהול הביצוע בפרויקטי
או-תשתית ובינוי



הנדסאי ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות בתכנון ו/או ניהול התכנון ו/או ניהול הביצוע בפרויקטי תשתית
ובינוי

דרישות המהוות יתרון:


ניסיון בניהול פרויקטי תשתית מורכבים בכלל ובסביבה עירונית בפרט לרבות ניהול תכנית עבודה,
לוחות זמנים ואבני דרך להשלמת תהליך.



ניסיון בניהול חוזי מנהלי פרויקטים ,מתכננים ויועצים.



ניסיון בהכנת מכרזים ,ניהול התכנון והביצוע.



ניסיון ניהולי בסביבה מרובת פרויקטים.



ניסיון בעבודה ברשויות מקומיות בכלל ומקרב אוכלוסיית המיעוטים בפרט.

חטיבת ההנדסה


ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים.



כושר הבעה טוב בעל פה ובכתב.



שליטה בשפה הערבית.
את המועמדות ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים (קו"ח מפורטים ,מסמכים ,אישורים ותעודות וכן כל אסמכתא
נוספת אשר נראית למועמד רלוונטית לצורך בחינת מועמדותו) ,יש להגיש בדואר אלקטרוני בלבד ,לכתובת
( jobs@ayalonhw.co.ilבציון משרה )103
הנוסח המלא והמחייב של תנאי הסף ,מסמכי הבהרות (ככל שיהיו) ,מצויים באתר החברה ,אשר כתובתו:
.www.ayalonhw.co.il
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ולזמן את המועמדים לראיונות אישיים וראיונות
מקצועיים.
המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

