דרוש/ה מנהל/ת תחום בכיר/ה פיתוח פרויקטים (עו"ד)
חטיבה משפטית
חברת חוצה ישראל הינה חברה ממשלתית המשמשת זרוע ביצוע של משרד התחבורה לפרויקטי
תשתיות תחבורה מורכבים בפריסה ארצית.
המשרה מהווה הזדמנות להצטרף לחברה המצויה בתנופה ובצמיחה.
תיאור התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•

ליווי וטיפול משפטי בתחום פיתוח פרוייקטי תשתית תחבורתיים ,בדגש על התקשרויות בשלבי התכנון
והביצוע של פרויקטים ,החל משלב יזום הפרויקט ועד לסיומו.
ליווי וריכוז הטיפול המשפטי בתביעות/דרישות תשלום של קבלנים וספקים שונים.
ליווי וטיפול משפטי במכרזים /הליכים תחרותיים מסוגים שונים ,משלב ייזום ההתקשרות ועד לחתימת
החוזה.
ניסוח וכתיבה של מסמכים משפטיים ,לרבות מכרזים ,חוזים ,והסכמים מסוגים מגוונים.
ייעוץ בסוגיות משפטיות לוועדת המכרזים של החברה ולגורמים מקצועיים באגפים/חטיבות אחרות
בחברה.
הפעלה של משרדי עורכי דין חיצוניים המלווים את פעילות החברה בתחומי העיסוק ,וליווי ובקרה על
פעילותם.
ביצוע מטלות נוספות על פי הנחיית מנהל האגף ,כולל ריכוז וניהול תחומים משפטיים נוספים ו/או טיפול
בנושאים אד הוק.

כישורים נדרשים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מקצועיות ,יסודיות ,יכולת אבחנה בין עיקר לטפל
יכולת ביטוי טובה בכתב ובעל פה
יושרה ,אמינות ,מוסר עבודה גבוה
יוזמה ,לקיחת אחריות ויכולת למידה ועבודה עצמאית
יכולת התמודדות עם סיטואציות מורכבות ,לרבות ריבוי משימות ועמידה בלחצים
תקשורת בינאישית טובה ויכולת עבודה בצוות
יכולות ניהוליות
עברית ברמת שפת אם ,אנגלית ברמה טובה מאד
תוכנות אופיס ברמה גבוהה.

השכלה וניסיון נדרשים:
• תואר אקדמי ראשון במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל
• חברות בלשכת עורכי הדין ורישיון תקף בעריכת דין בישראל
• ניסיון מקצועי של  6שנים לפחות כעורך דין בתחומי המשפט האזרחי מסחרי ,מתוכם לפחות  3שנות
ניסיון בעיסוק בחוזים /התקשרויות ו/או מכרזים ו/או תביעות בתחומי הבינוי ו/או התשתיות.
• ניסיון בעבודה בתחום תשתיות תחבורה  -יתרון
• ניסיון בעבודה מטעם או עבור גוף הכפוף לחוק חובת המכרזים  -יתרון
תנאי העסקה:
• כפיפות למנהלת אגף פיתוח פרויקטים בחטיבה המשפטית.
• משרה מלאה ,תחילת עבודה מיידית.
• מקום העבודה  -מרכז העסקים עזריאלי חולון ,רח' הרוקמים .26

הוראות לעניין הגשת מועמדות:
• קורות חיים ותעודות השכלה יש להגיש דרך אתר החברה בכתובת
https://www.transisrael.co.il/Career
• פניה זו אינה מהווה מכרז .החברה אינה מתחייבת להשיב לכל הפונים ,רק פניות מתאימות תענינה.
• מועמדים מתאימים עשויים להישלח למבחני השמה ,לפי שיקול דעת החברה.
• המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
• הגשת מועמדות עד ליום ג' ה26.1.2021-

