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דרוש/ה – מנהל/ת תחום בכיר/ה פרויקטים עירוניים,
חטיבת הנדסה ופיתוח
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:
ניהול תכנון פרויקטים תחבורתיים בדגש על פרויקטים במרחב עירוני
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

הנחיית ובקרת מנהלי הפרויקטים והמתכננים בפרויקטים שבתחום אחריותם
מימוש ויישום מדיניות והנחיות החברה בפרויקטים שבתחום אחריותם
בקרת לוחות הזמנים ומימוש אבני דרך של הליכי התכנון בפרויקטים
בקרת תקציבי התכנון והאומדנים של הפרויקטים
גורם מקשר בין צוותי התכנון לחטיבת ההנדסה וגורמים רלבנטיים נוספים בחברה
גורם מקשר ומסייע בין צוותי התכנון לגורמי צד ג' רלבנטיים
ייזום וטיפול בהכנת מכרזים/התקשרויות בהתאם לצורך
ייזום ,טיפול ומעקב אחר הוראות שינויים
ייזום ,טיפול ומעקב חשבונות מנהלי הפרויקטים והמתכננים
תיאום ושילוב צוותי בקרה חיצוניים בהליך בקרת הפרויקטים בשלבי התכנון
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיית מנהל האגף
כישורים נדרשים:

•
•
•
•
•
•
•
•

יוזמה ,חריצות ויכולת עבודה עצמאית
יכולת עבודה בממשקים רבים בו זמנית
ראיה רוחבית וחשיבה אינטגרטיבית
יכולות בינאישיות מצוינות
גמישות מחשבתית
אסרטיביות ויכולת עמידה בלחץ
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ בעברית ,אנגלית ברמה טובה
שליטה בתוכנות  officeברמה גבוהה

השכלה וניסיון נדרשים:
• תואר אקדמי ראשון בהנדסה או באדריכלות
• ניסיון מקצועי של  5שנים לפחות בניהול תכנון פרויקטי תשתית או בינוי בדגש על פרויקטים
תחבורתיים במרחב עירוני
• ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתכנון פרויקטים תחבורתיים (בנוסף ל 5-שנים בניהול תכנון)– יתרון
• ניסיון בעבודה בחברה ממשלתית  /עירונית /ניהול פרויקטים – יתרון
• ניסיון בעבודה מול חברות התשתית/חברות תחבורה ממשלתיות /רשויות מקומיות וכו' -יתרון
• ניסיון בעבודה עם ממשקים מגוונים והפעלת ספקים ויועצים – יתרון
תנאי העסקה:
• כפיפות למנהל אגף תכנון בחטיבת הנדסה ופיתוח.
• משרה מלאה ,תחילת עבודה מיידית.
• מקום העבודה  -מרכז העסקים עזריאלי חולון ,רח' הרוקמים .26
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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 ה' ה12.11.2020-

