לשכת המנהל הכללי
לחברת נתיבי איילון בע"מ
דרוש

ראש מנהלת מהיר לעיר
מהות התפקיד:










סמנכ"ל בעל אחריות כוללת למנהלת מהיר לעיר בכפיפות ישירה למנכ"ל החברה.
המנהלת הינה פרויקט אסטרטגי של משרד התחבורה לעידוד השימוש בתחבורה הציבורית
הובלת הפרויקט; ניהול מעקב ובקרה על כלל מרכיביו תוך ביצוע אינטגרציה ותיאום בין גורמים
שונים ובהם רשויות מקומיות ,משרד התחבורה וגופים נוספים.
אחריות להכנה ,ליווי ,אישור ובקרה לקידום ההליכים הניהוליים וההנדסיים בפרויקט
זיהוי וניהול מוקדם לסיכונים לאורך חיי הפרויקט ומתן מענה מקצועי לכלל ההיבטים.
ניהול והנחיה מקצועית של כלל הגורמים הרלוונטיים עד לעמידה ביעדי הפרויקט
אחריות על מערך קשרי הקהילה והפרסום.
ניהול והובלת שיפור מתודולוגיות תהליכי עבודה וסטנדרטיזציה
ייצוג החברה בנושאי המנהלת מול משרדי הממשלה וגורמי ממשל אחרים
עבודה מול הנהלת החברה ,דירקטוריון החברה וועדותיו

תנאי סף:




בעל תואר אקדמי מוכר בתחום הנדסה אזרחית /מדע הטבע והסביבה /מדעי החברה /אדריכלות
ניסיון של  7שנים (לפחות במצטבר בעשר השנים האחרונות) בניהול פרויקט או ניהול תקציב
בהיקפים כספיים של  100מליון ש"ח.
ניסיון ניהולי של  5שנים (לפחות במצטבר בעשר השנים האחרונות) בניהול של לפחות  4עובדים/
יועצים /קבלנים בתחום

דרישות המהוות יתרון:






בעל תואר שני בתחומים רלוונטיים
ניסיון בפועל של ניהול תכנון ו /או ביצוע בפרויקט תשתיות
ניסיון בעבודה עם ו /או למול חברות /גופים ציבוריים ו/או ממשלתיים
ניסיון ניהולי של  5שנים לפחות בסביבה מרובת פרויקטים
תכונות אישיות :כישורי ניהול מעולים ,יכולת ניהול מו"מ תיאום וקישור בין גורמים רבים ,יכולת
רתימה והנעה ,ראייה מערכתית רחבה ,חדשנות ויזמות.
יכולת הובלת תהליכים ,יכולת תכנון וניתוח וכושר ביצועי (הוצאה לפועל).

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

