לחברת נתיבי איילון בע"מ
דרוש/ה
ראש אגף בקרה ואינטגרציה לפרויקט "מהיר לעיר"
מהות התפקיד:









בקרה ומעקב על פרויקט "מהיר לעיר" וביצוע אינטגרציה של מרכיבי הפרויקט ושל פרויקטים
משיקים תוך תאום עם גורמים שונים במשרד התחבורה ,רשויות המקומיות וגופים נוספים.
אחריות מקצועית על הכנה ,לווי ואישור תכניות העבודה ולוחות הזמנים ,תזרימים ,ופניות תקציב של
הפרויקט בתוך החברה ומול משרד התחבורה.
אחריות על תכנון וניהול כלי מעקב ובקרה מול הגורמים המקצועיים לרבות מדדים המשקפים את
התקדמות הפרויקטים בתחומים השונים :תקציב ,לו"ז ,איכות.
מעקב ובקרה של תהליכי הפרויקט ,זיהוי וטיפול בחסמים מבעוד מועד ,הכנת דוחות סטאטוס ,ייזום
ישיבות בקרה והסרת חסמים ,מעקב אחר עמידה ביעדים ובמשימות.
ליווי צמוד של ניהול הסיכונים בפרויקט מול הגורמים המקצועיים ובכלל זה זיהוי הסיכונים ,ניתוחם,
הכנת תכניות פעולה מונעת ומתקנת.
ריכוז והכנת חומרים ,דוחות ומצגות לדיונים ,והצגתם להנהלת החברה ,גורמי ממשלה ,רשויות
מקומיות וכדו'.
ליווי מערך קשרי הקהילה והפרסום של הפרויקט ,לרבות השתתפות במפגשי תושבים וגורמים
מקצועיים ברשויות המקומיות והצגת הפרויקט.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.

כישורים נדרשים  -דרישות סף:




תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בתחומי מדעי החברה ו/או מדעי הטבע ו/או הנדסה.
ניסיון מצטבר של לפחות  5שנים ,במהלך  10השנים האחרונות ,בניהול פרויקטים ו/או ניהול
תקציבים ו/או בניה ,ניהול ומעקב אחר תכניות עבודה ו/או אינטגרציה של פרויקטים.
ניסיון מצטבר של שנה לפחות ,במהלך  5השנים האחרונות בניהול פרויקטים מורכבים בתחום
תשתיות תחבורה בהיקפים שעולים על  100מיליון .₪

דרישות המהוות יתרון:










ניסיון בניהול פרויקטים בתחום התחבורה הציבורית.
ניסיון בעבודה עם ו/או למול חברות/גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים.
ניסיון ניהולי בסביבה מרובת פרויקטים.
ניסיון בעבודת צוות ויחסי אנוש טובים.
יכולת הובלת תהליכים ,יכולת תכנון וניתוח ,כושר ביצועי (הוצאה לפועל).
יכולת ניהול עובדים ,רתימה והנעת עובדים ,יכולת תפקוד במצבי לחץ ,יכולת אנליטית.
ידע וניסיון רב בעבודה יישומי מחשב ,בגיליונות אלקטרונים ותוכנות אופיס ובהכנת מצגות.
תכונות אישיות  -כושר הבעה גבוה ,ניסיון בניהול מו"מ ,יכולת עמידה בלו"ז ותנאי לחץ ,יחסי אנוש,
קפדנות ודייקנות בביצוע העבודה ,יכולת עבודה עצמית ,אסרטיביות.
תואר שני ממוסד אקדמי מוכר על ידי מל"ג בתחומים רלוונטיים.

כפיפות ניהולית :לראש מינהל תחבורה ציבורית.
את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים (קו"ח מפורטים ,מסמכים ,תעודות ואישורים כנדרש
בשאלון וכן כל אסמכתא נוספת אשר נראית למועמד רלוונטית לצורך בחינת מועמדותו) יש להגיש בדואר
אלקטרוני בלבד ,לכתובת  , job8@ayalonhw.co.ilעד ליום .17.12.17
הנוסח המלא והמחייב של דרישות התפקיד והבהרות (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.

