
 

 

 /ת חברה ראשי מהנדסתפקיד ל    3/2019  מכרז כוח אדם 
 

 

 :העונה על הדרישות המפורטות /ת ראשי/ת מהנדס, דרוש/ה מ"בע עיר העתיד ,לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין

  : העונים על דרישות הסף והקריטריונים הבאיםמועמדים רשאים להגיש  .1

   :דרישות סף (א)

 ע"י המל"ג  ורשם המהנדסים. מוכר לימודים דממוס נדסה אזרחיתהב ראשון תואר .1

 רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.   

 שנים 3  -ציבור מבני ובנית  תשתיות פיתוח של בתחומים פרויקטים בניהול ניסיון .2
 .לפחות

 :קריטריונים נוספים (ב)

 ., בינארית, דקל ms project  ,officeת וכנושליטה בתוידע  (1)

 יתרון. -"רמדור"

 .ודה וניהול עצמי של פרויקטיםיכולות עב (2)

 נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות. (3)

 .יכולת מוכחת לניהול צוות עובדים  (4)

 .יכולת ניהול ועבודה עם קבלנים (5)

 יחסי אנוש מעולים. (6)

 לחץ.תנאי יכולת עבודה ב (7)

 .חובהרישיון נהיגה  (8)

 ידיעת השפה העברית על בוריה. (9)

 תב ובעל פה.ככושר ביטוי מעולה ב (10)

 .דה מול רשויות מקומיות ורגולציה ניסיון בעבו (11)

  מהות התפקיד  .3

 אחריות מלאה על ייזום וקידום פרויקטים. (1)

 תרגום מדיניות מנכ"לית החכ"ל לתוכנית רב שנתית בתחומים הפיזיים וההנדסיים הבאים: (2)

 עבודות עפר ותשתיות 



 תאורה וחשמל 

 מבני ציבור וחינוך 

 תנועה ודרכים 

נון של מתכננים ויועצים חיצוניים לביצוע פרוייקטים ניהול, ליווי ובקרה על תהליכי תכ (3)

 המבוצעים ע"י החברה.

 אחריות לגיבוש מדיניות הנדסית בהתאם להוראות מנכ"לית החברה. (4)

 קבלנים .ו מנהלי פרויקטים מתכננים , מפקחים, יועצים, חשבונות אישור  (5)

 ניהול מנהלי פרויקטים בחברה. (6)

 כתיבת נייר עמדה וחוו"ד הנדסית לפי הצורך. (7)

, אינה סגורה וכי פרוט סמכויות ומטלות יקבע למול המועמד למובהר למען הסר ספק כי הרשימה לעי

 יבחר.ש

 

 .משרה 100% :היקף משרה 

 מנכ"ל החברה הכלכלית: כפיפות

ים שיראו לה המתאימים שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיונות מועמדהחברה הכלכלית ועדת האיתור של  .4

 ביותר, על פי המסמכים שיוגשו לה.

 ם העירוניים במשרד הפניםתאגידיהתנאי ההעסקה יקבעו בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על  .5

 ויעוגנו בחוזה אישי.

 שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים. תרשאי חברהמובהר בזה כי ה .6

במשרדי למסור באופן ידני לידי רותם /שלומית והמלצות, יש הצגת מועמדות בצירוף קורות חיים, תעודות  .7

 , לתיבת המכרזיםרעות-מכבים-, הפארק הטכנולוגי, מודיעין2, בנין ליגד 4החברה ברחוב המעיין 

  ת ראשי .מהנדס/ "מועמדות למשרתן וציב 02.09.2019 שני )ב'(  עד ליום

 ה בין השעות -משרדי החברה פתוחים א

  באופן הנ"ל ושלא עד המועד הנ"ל לא יובאו לדיון. פניות שיגיעו שלא .8

 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד. .9

 

 הבכבוד רב ובברכ  

 מיכל ענבר פרפרי

   מנכ"לית החברה
   


