חטיבת פרויקטים יזמיים

לחברת נתיבי איילון דרוש/ה ראש אגף זכיינות וייזום פרויקטים
בחטיבת פרויקטים יזמיים
מהות התפקיד:














אחריות להכנה ,ליווי וקידום מכרז  PPPבשלב המכרזי ועד להפעלה.
ניהול הפרויקט לרבות הליכי מכרז ,סגירה פיננסית והליך הקמת הפרויקט.
גיבוש והקמת רשות ממונה לניהול הסכם הזיכיון.
ניהול סוגיות משפטיות ופיננסיות ,באופן שוטף לרבות מיפוי מחויבות הזכיין
בהתאם להסכם הזיכיון.
מעקב אחר הוראות שינוי ,תשלומים לזכיין ,דיווחים פיננסיים ומצבו
הפיננסי של הזכיין
הקמה וניהול יחידה לטיפול בעררים ותביעות הציבור
מתן מענה מקצועי לחריגות/הוראות שינוי /תביעות /איחורים /סנקציות
ותמריצים
ניהול והנחייה מקצועית לחברת ניהול ויועצים מלווים וביצוע לרבות עמידה
ביעדי הפרויקט
יצירת מוקד ידע והתמקצעות בתחום הביצוע בפרויקטים
ייצוג החברה בנושאי הפרויקט מול משרדי הממשלה וגורמי ממשל אחרים
עבודה מול הנהלת החברה ,דירקטוריון החברה וועדותיו
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה
ריכוז פעילות בתחום המקצועי /הנדסי בהתאם להחלטות מוסדות החברה

כישורים נדרשים  -דרישות סף:
 תואר ראשון בכלכלה ,מנהל עסקים ,משפטים ראיית חשבון;
 ניסיון מצטבר של לפחות  5שנים ,במהלך  10השנים האחרונות בניהול או
בייעוץ פרויקטי  ,PPPבמשרדי ייעוץ פרויקטים או בחברה ממשלתית או
בחברה עירונית ,בפרויקט  PPPבהיקף של לפחות  300מיליון ₪
 ניסיון בניהול  3עובדים ו/או יועצים לפחות לתקופה של שנתיים במהלך עשר
השנים האחרונות.

חטיבת פרויקטים יזמיים

דרישות המהוות יתרון:
 ניסיון בניהול או ייעוץ פרויקטי  PPPמטעם חברת ניהול  /יעוץ  /ביצוע
בתחום תשתיות
 ניסיון בניהול או ייעוץ פרויקט  PPPבתחום כבישים בשנים האחרונות.
 ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם ו/או למול חברות/גופים ציבוריים ו/או
ממשלתיים
 ניסיון מוכח בתחום ניהול  /ייעוץ של פרויקטי תשתיות גדולים בתחום
התחבורה
 ניסיון מוכח בתחום ניהול  /ייעוץ של פרויקטי PPP
 ניסיון ניהולי בסביבה מרובת פרויקטים
 יכולת הובלת תהליכים ,יכולת תכנון וניתוח ,כושר ביצועי (הוצאה לפועל)
 יכולת ניהול עובדים ,רתימה והנעת עובדים ,יכולת תפקוד במצבי לחץ,
יכולת אנליטית
 תכונות אישיות  -כושר הבעה גבוה ,ניסיון בניהול מו"מ ,יכולת עמידה בלו"ז
ותנאי לחץ
 תואר שני ממוסד אקדמי מוכר על ידי מל"ג בתחומים רלוונטיים
את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים :קו"ח מפורטים,
מסמכים ,תעודות ואישורים כנדרש וכן כל אסמכתא נוספת רלוונטית לצורך
בחינת יש להגיש עד לתאריך  20.12.18באמצעות הקישור:
http://pelicancv.co.il/Main.aspx?ID=iJ8HzJtK36o=#stay
הנוסח המלא והמחייב של דרישות התפקיד והבהרות (ככל שיהיו) מצויים
באתר החברה ,אשר כתובתוwww.ayalonhw.co.il :
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים ולזמן את המועמדים
לראיונות אישיים.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

