
  
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 3/2022 מכרז כ"א

מודיעין של עיריית  הביצועית הזרוע את הינה תאגיד עירוני המהווה לפיתוח מודיעין החברה הכלכלית
ובראשם את הסכם הגג האסטרטגי שנחתם בין ממשלת ומוביל את כל תהליכי הפיתוח בעיר, מכבים רעות 

 כלכלי.-יזמי DNA-על בסיס שילוב בין ערכים ציבוריים ל ,זאתישראל לעיריית מודיעין מכבים רעות. כל 
וי/תנהל את כלל התכניות והפרויקטים /תוביל יושמנהל אגף )ראש/ת מנהלת פיתוח שכונות( דרוש/ה 

משלב הייזום ו/או הרעיון דרך תהליכי תכנון, הסרת חסמים,  שות הכלולים במסגרת פיתוח השכונות החד
מנהלי הפרויקטים, וכלה בתפעול השוטף של  ליווי המכרזים, ביצוע הפרויקטים, ליווי האכלוסשיווק, 

 צוותי התכנון והמפקחים על כלל היבט הארגוני/כלכלי/משפטי.
 מנהל אגף )ראש/ת מנהלת פיתוח שכונות(  :תאור התפקיד

 בהתאם לנהלי משרד הפנים לעובדים בשכר בכירים בתאגידים עירוניים.  אי שכר: תנ
 למנכ"ל החברה :כפיפות

 %100: היקף משרה
 :הגדרת התפקיד

 הובלת פרויקטים לפיתוח ובינוי ברחבי העיר ובשכונות החדשות. -

 ניהול והובלת צוות עובדים. -

 שוטפת עם היועצים.ניהול תהליכי התקשרות עם יועצים חיצוניים ועבודה  -

 ניהול והוצאה לפועל של מכרזי ביצוע לעבודות פיתוח ובינוי. -

 .הפרוייקטים תקציב ניהול -

 ומדדים. יעדיםמטרות, , חזון גיבוש -

 הכנת תכניות עבודה שנתיות לפעילות ואישורם. -

 קידום פרויקטים מול גופי התכנון, עירייה, משרדי ממשלה ויזמים. -

 יות, משפטיות, תכנוניות והנדסיות הקשורות בפרויקטים.טיפול שוטף בסוגיות כלכל -

 .וקבלנים יועצים מול עבודה -

 :תנאי סף )מצטברים(
הנדסה ו/או בעל תעודת / משפטים/ כלכלה/ תכנון עריםמנהל עסקים/ תואר אקדמי באחד מאלה: -

 הנדסאי בתחום הבניין ואו האדריכלות.

 קפים תקציביים גדולים.ישנים בניהול פרויקטים מורכבים, בה 5ניסיון מוכח של לפחות  -

 .שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה -

 :דרישות התפקיד
יצירת אמון מול מנהלי הפרויקטים ו/או המפקחים ו/או קבלני הביצוע ו/או היזמים הפועלים  -

 בשכונות.

 יכולת למידה מהירה. -

 ימה.הצטיינות בכל מש -

 הנעת עובדים ו/או צוותי נותני שירותים במיקור חוץ  ומערכות. -

 יכולת ניסוח גבוהה בכתב ובע"פ. -

 ניסיון בניהול מו"מ. -

 ידע והיכרות עם דיני המכרזים וכללי המינהל הציבורי. -

 עמידה בלחץ ובלוחות זמנים. -

 עבודה בשעות לא שגרתיות. -

 זמינות מידית לכניסה לעבודה. -

 

   
 
   



  
   

 

 

 

 

 

 

 :נדרשיםכישורים 
, יצירתיות, תעסקי רגישות חברתית, הבנהיחסי אנוש מצוינים, אסרטיביות, ות, ייצוגיות, אמינות, מקצוענ

 פרפקציוניזם, יוזמה, הקפדה, הבנה מהירה, ניתוח אנליטי ודרך ארץ.
 

בצירוף קורות חיים, תעודות והמלצות יש להעביר למזכירות הגשת המועמדות      :הגשת מועמדות
מודיעין לתיבת  35לידי רותם/שלומית במשרדי החברה רח' דם המכבים  החברה

 .0012:עד השעה   2/202/320: מועד אחרון להגשת מועמדות. המכרזים
 

 ועדת כ"א של החברהמועמדים מתאימים יוזמנו לראיון בפני 


