חטיבת מטה ומנהל

לחברת נתיבי איילון דרוש/ה
מנהל/ת תחום קשרי קהילה
לחטיבת מטה ומנהל
קשרי קהילה בחטיבת המטה והמנהל עוסק בניהול קשר בלתי אמצעי ודיאלוג שוטף עם בעלי העניין (תושבים/
אזרחים ,סוחרים ,גופים ,חברות ,לקוחות ,רשויות ועוד) המושפעים מביצוע פרויקט או כל פעילות אחרת ,המשנה
את הרגלי הציבור ומשפיעה על אורח חייו.

מהות התפקיד







אחריות כוללת של ניהול קשרי הקהילה בחברה וליווי הפרויקטים השונים
בניית תכנית עבודה מקיפה לכל פרויקט לשלבי התכנון והביצוע
אחריות על פרויקטים כגון ארגון כנסים ואירועי חברה ,אחריות על יצירת פעילויות ושיתופי פעולה עם
ארגונים נוספים
קיום מפגשי ציבור ,סיורי שטח ,הפצת מידע ,מענה לתלונות וקשר שוטף עם האזרחים
טיפול והעברת מסרים לגורמי עניין שעשויים להיות מושפעים מן הפרויקטים לרבות :עיריות; ועדי
שכונות; איגודי סוחרים ,לשכות מסחר מקומיות ותושבים ,קבוצות שונות של בעלי השפעה; ארגונים
בתחום התחבורה והתחבורה הציבורית
התאמת המסרים לקהלי היעד ,העברת רשמים ודעות מן הציבור לחברה לצורך הפקת לקחים ויישום
המסקנות בתכנית העבודה

דרישות סף





תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ,במנע"ס ,כלכלה ,מהנדס תעשייה וניהול ,משפטים ותואר ראשון אחר
רלוונטי לתפקיד
ניסיון של  5שנים לפחות בקשרי הקהילה ו/או דוברות/הסברה.
תקשורת בין אישית טובה עם הגורמים השונים
יכולת כתיבה גבוהה ופרזנטציה גבוהה

דרישות המהוות יתרון








יכולת עבודה במספר פרויקטים מקבילים
היכרות תחום התחבורה
ייצוגיות ,כושר הבעה בעל פה ובכתב ויכולת עבודה עצמאית
יכולת יזום רעיונות ,בעל מעוף ויצירתיות גבוהה ,ארגון וסדר ,יכולת תעדוף משימות ,יכולת ביטוי גבוהה
בכתב
יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש טובים
יצירת חיזוק קשרים עם הגורמים החברתיים בארגונים שונים הפועלים בתחום
ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות וחברות תשתיות

כפיפות ניהולית :סמנכ"ל מטה ,חטיבת מטה ומנהל.
 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.ilלציין בכותרת משרה ) 125
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.

המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד

