
 

 /ת חברה ראשי לתפקיד מהנדס פומבימכרז 
 20222/מס' 

 
 

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

 :הדרישות המפורטות

 תיאור התפקיד: .1

 יםובקרה לקידום הליכים הנדסיים וניהוליים לפרויקט אחריות להכנה, ליווי אישור (1)

 זיהוי וניהול מוקדם לסיכונים לאורך חיי הפרויקט ומתן מענה מקצועי להם (2)

 ניהול, בקרה והנחיה מקצועית לחברות ניהול וביצוע הפרויקט (3)

 מתן מענה מקצועי לחריגות/הוראות שינוי/ תביעות/ איחורים/ סנקציות ותמריצים (4)

 מקצועית לחברות ניהול וביצוע לרבות עמידה ביעדי הפרויקט ניהול והנחייה (5)

 ( חברות תשתית / רשויות)תיאום ובקרה מול גופים משיקים   (6)

 יצירת סטנדרטיזציה בתחום הביצוע בפרויקטים  (7)

 ייצוג החברה בנושאי הפרויקט מול משרדי הממשלה וגורמי ממשל אחרים בתחום הנדסי ומקצועי  (8)

 ה.החברה, דירקטוריון החברה וועדותיעבודה מול הנהלת   (9)

  קבלנים .לי פרויקטים ומתכננים , מפקחים, יועצים, מנהנות אישור חשבו   (10)

 מנכ"לביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות    (11)

 .ריכוז פעילות בתחום המקצועי/ הנדסי בהתאם להחלטות מוסדות החברה   (12)

 

  : והקריטריונים הבאיםרשאים להגיש מועמדים העונים על דרישות הסף   .2

   :השכלה ודרישות מקצועיות

תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה בעל  (1)

 .בהנדסה אזרחיתמהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחו"ל 

 .1958 –, לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים (2)



 

כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים כהגדרתו  מבנים-רישיון מהנדס/ת במדור הנדסה אזרחית  (3)

 .1958-והאדריכלים, תשי"ח בחוק המהנדסים

 ניסיון מקצועי וניהולי:

השנים האחרונות  10, במהלך תשתיות ו/או בינויבתחום  ארבע שנים לפחותשל מצטבר ניסיון בעל  (4)

, במשרדי ניהול פרויקטים או בחברה ו/או בינוי פרויקטי תשתיתבניהול ביצוע החלק ההנדסי של 

 ו/או בינוי .בפרויקט תשתית  או חברת בנייה/ תשתיות פרטית ממשלתית או בחברה עירונית

 שנים בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי. 3בעל ניסיון של  (5)

 :דרישות נוספות .3

 דקל ., בינארית, MS Project  ,Officeת וכנושליטה בתוידע  (6)

 רישיון נהיגה בתוקף. (7)

 שליטה בשפה העברית בכתב ובעל פה. (8)

 אישור על היעדר עבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון. (9)

 מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד: .4

 ארגון , תיאום ובקרה.יכולות  (10)

 במידת הצורך. שגרתיות לאעבודה בשעות  (11)

 קבלנים וכד'טובים וייצוגיות מול תושבים, בעלי עסקים, יחסי אנוש  (12)

 .בשטחיכולת עבודה  (13)

 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ. (14)

 כושר הבעה בכתב ובע"פ.   (15)

 יכולת לעבוד באופן עצמאי. (16)

 קפדנות ודייקנות בביצוע. (17)

 מיומנות טכנית ותפיסה מכנית. (18)

 :תנאי העסקה  .5

 .משרה 100% :היקף משרה (א)



 

 ם העירוניים במשרד הפניםתאגידיהבהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על  תנאי ההעסקה (ב)

 ויעוגנו בחוזה אישי.

 מנכ"ל החברה הכלכלית: כפיפות (ג)

 

 יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף. מועמד שלא           

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב        

 טל אוחנה,  רו"ח  עו"ד                

 מנכ"לית החברה הכלכלית                                                                                                                         

 

 :אופן הגשת המועמדות

 הנדרשים )קו"ח, תעודות והמלצות ( יש למסור ידנית במשרדי החברה בצירוף כל המסמכים  הגשת המועמדות למשרה זו הינה

 .מהנדס חברהלציין למשרת  shuki@hacal.co.il  מודיעין מכבים רעות )לידי רותם( או לשלוח למייל   35רח' דם המכבים 

 קורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, , חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות 

 הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
 

 12:00  –בשעה _10.2.2022_מועד אחרון להגשת מועמדות
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