דרוש/ה -מנהל/ת תחום בכיר/ה באגף תכנון סטטוטורי ,חטיבת הנדסה ופיתוח
חברת כביש 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:
ניהול תחום התכנון הסטטוטורי והמוקדם לרבות:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מימוש ויישום מדיניות והנחיות החברה.
הנחיית מנהלי הפרויקטים והמתכננים בפרויקטים שבאחריותם.
בקרת לוחות זמנים ומימוש אבני דרך לקידום הליכי התכנון.
בקרה תקציבית ובקרת אומדני פרויקטים.
קישור בין צוותי התכנון לחטיבת הנדסה וגורמים רלוונטיים נוספים בחברה.
קישור בין צוותי התכנון לגורמי צד ג' רלבנטיים.
ייזום וטיפול בהכנת התקשרויות עם מנהלי הפרויקטים והמתכננים.
ייזום ,טיפול ומעקב אחר הוראות שינויים.
ייזום ,טיפול ומעקב חשבונות מנהלי הפרויקטים והמתכננים.
תיאום ושילוב צוות לה"ב בבקרת הפרויקטים בשלבי התכנון.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות מנהל האגף.

כישורים נדרשים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חריצות ,יכולת לימוד גבוהה ויכולת עבודה עצמאית.
דייקנות ותשומת לב לפרטים.
חשיבה אנליטית ויכולת ניתוח.
יכולת ניהול מו"מ.
יכולת עבודה בממשקים רבים בו זמנית.
יכולת עמידה בלחץ.
אסרטיביות.
יחסי אנוש טובים.
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ בעברית .אנגלית ברמה טובה.
שליטה ביישומי אופיס.

השכלה וניסיון נדרשים:
•
•
•
•
•
•
•

תואר ראשון בהנדסה אזרחית או באדריכלות או תואר שני בתכנון ערים.
ניסיון של  5שנים לפחות בתכנון פרויקטי תשתית בדגש על פרויקטים תחבורתיים.
ניסיון בקידום תוכניות סטטוטוריות ועבודה מול מוסדות תכנון סטטוטוריים (המועצה הארצית לתכנון,
ות"ל ,ועדות מחוזיות) בפרויקטי תשתית בדגש על פרויקטים תחבורתיים.
ניסיון של שנתיים לפחות בניהול תכנון פרויקטי תשתית
ניסיון בעבודה בחברה ממשלתית או בחברת ניהול פרויקטים – יתרון.
ניסיון בהפעלת ספקים ויועצים – יתרון.
ניסיון בעבודה עם חברות תשתית  -יתרון.

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 ב' ה16.11.2020-

