לשכת המנהל הכללי
לחברת נתיבי איילון בע"מ
דרוש

סמנכ"ל תפעול ואחזקה
מהות התפקיד:
 סמנכ"ל בעל אחריות כוללת לתחום התפעול והאחזקה בחברה .חבר הנהלת החברה בכפיפות



ישירה למנכ"ל
הקמה והובלה של חטיבת התפעול והאחזקה בחברה; החטיבה ממונה על תחזוקת כלל
נכסי החברה ובהם מתקני תחבורה ונכסים ארציים בתחומי התשתיות השונים
ניהול ובקרה על כלל הפרויקטים של החברה בהיבטי תפעול ותחזוקה



תפעול ואחזקת נתיבי איילון :כבישים ,מסופים ומתקנים נוספים של
החברה









אחריות על רשות התמרור ועל ניהול בקרת התנועה
הובלת פרויקט העתקת משרדי החברה לאתר חדש
תחזוקת המשרדים הקיימים
ניהול ובקרת ספקים מדיסציפלינות שונות
בניית תהליכי עבודה ,מתודולוגיות ונהלים לחטיבה ולכל אגף
קידום ושילוב טכנולוגיה לניהול האחזקה
תיאום ובקרה מול גופים משיקים כגון משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות וגופים נוספים בתחום
התחבורה והתשתיות

תנאי סף:
 תואר ראשון במדעי החברה /הנדסה /כלכלה /לוגיסטיקה /מנהל עסקים
 ניסיון מקצועי של  7שנים לפחות (במצטבר בעשר השנים האחרונות) בניהול מערך תפעול ואחזקה
ו/או בניהול פרויקטים בתחומים רלוונטיים.
 ניסיון ניהולי של  5שנים לפחות (במצטבר בעשר השנים האחרונות) בניהול של לפחות  5עובדים ו/
או בניהול יועצים /קבלנים
דרישות המהוות יתרון:
 תואר שני בתחום רלוונטי
 מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים
 ניסיון בהעתקת משרדים לאתר אחר
 ניסיון ניהולי בסביבה מרובת פרויקטים


ניסיון בעבודה עם ו/או מול חברות ורשויות ציבוריות ו/או ממשלתיות.



ניסיון בהובלת תהליכים ,יכולת תכנון וניתוח וכושר ביצועי.



יכולת ניהול עובדים ,רתימה והנעה ,יכולת תפקוד במצבי לחץ ויכולת אנליטית.

03-6931223

lironf@ayalonhw.co.il

לשכת המנהל הכללי

את המועמדות ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים (קו"ח מפורטים ומעודכנים בשפה העברית ,שאלון למועמד/ת,
צילום תעודות זהות וספח תעודת זהות ,מסמכים נוספים כפי שמפורטים בשאלון ,תעודות ואישורים וכן כל
אסמכתא נוספת אשר נראית למועמד רלוונטית לצורך בחינת מועמדותו) יש להגיש בדואר אלקטרוני בלבד
לכתובת ayalonhw@keinan-sheffy.co.il :עד לתאריך .01/02/18
הנוסח המלא והמחייב של דרישות התפקיד וההבהרות (ככל שיהיו) מצויים באתר החברה אשר כתובתו:
 www.ayalonhw.co.ilהחברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ולזמן את המועמדים לראיונות
אישיים.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

03-6931223

lironf@ayalonhw.co.il

