דרוש/ה -מנהל/ת תחום מערכות רכבתיות בחטיבת הרכבת הקלה (רק"ל)
תיאור התפקיד:
• ריכוז והובלת תחום המערכות הרכבתיות במסגרת פרויקט רק"ל.
• כפיפות לראש אגף מערכות רכבתיות ותפעול בחטיבת רק"ל.

התפקיד כולל:
•
•
•
•
•
•
•

ריכוז ,הובלה ,ליווי ,הנחיה ובקרה של תחומי המערכות הרכבתיות בפרויקט הרק"ל ,תוך התממשקות
לתוכניות ההפעלה והתחזוקה.
גיבוש מסמכים מקצועיים ,הנחיות ומדיניות בתחומי הפעילות.
ליווי ,הנחיה וסיוע בשלבי קידום התכנון והביצוע בפרויקט בממשק עם המתכננים ,מנהל הפרויקט וצוות
היועצים.
ריכוז ומעקב אחר התקדמות התכנון והביצוע במקצועות המערכות השונים.
וידוא שלמות התכנון והביצוע ובקרת איכותו בשלבים השונים וע"פ קריטריונים ותוצרים שיוגדרו.
וידוא תיאום בין המקצועות השונים ובחינת חלופות של "הנדסת ערך" ליצירת פרויקט מיטבי מבחינת עלות
ופשטות ביצוע.
סיוע למנהל האגף בכל אשר יידרש לצורך עמידת האגף והחטיבה ביעדים.

כישורים נדרשים:
• חריצות ,יכולת למידה גבוהה
• יכולת עבודה עצמאית ובצוות
• חשיבה אנליטית ויכולת ניתוח
• יכולת ניהול והובלת מו"מ
• יכולת עבודה עם ממשקים רבים בו זמנית
• יכולת עמידה בלחץ
• אסרטיביות
• יחסי אנוש טובים
השכלה וניסיון נדרשים:
• תואר אקדמי ראשון בהנדסה או בינוי ערים
• ניסיון מקצועי של  5שנים לפחות בניהול ו/או הנחיה ו/או בקרה על מערכות ו/או פרויקטים עם ראייה רב-
מערכתית
• ניסיון בפרויקטי ומערכות רכבת /רכבת קלה  -יתרון
• ניסיון מקצועי בפרויקטים בתחום המערכות התחבורתיות -יתרון
• ניסיון מקצועי בניהול ו/או לווי ,ו/או בקרה בתחומי המערכות בפרויקטים גדולים -יתרון
• ניסיון בפרויקטי זכיינות  -PPPיתרון
• ניסיון בעבודה עם גורמים ציבוריים כגון :גורמים ממשלתיים ,חברות ממשלתיות ,חברות עירוניות ,חברות
תשתית -יתרון
• שליטה מלאה ביישומי  officeבדגש על אקסל וPPT-
• עברית ברמת שפת אם ,אנגלית ברמה גבוהה
תנאי העסקה:
• משרה מלאה ,תחילת עבודה מידית.
• מקום העבודה בחולון.
הוראות לעניין הגשת מועמדות:

• קורות חיים לשלוח בדוא"ל לכתובתlena@transisrael.co.il -

יש לציין בשורות הנושא "מועמדות למנהל/ת תחום מערכות רכבתיות ,רק"ל".
• פניה זו אינה מהווה מכרז .החברה אינה מתחייבת להשיב לכל הפונים ,רק פניות מתאימו תענינה .מועמדים
מתאימים עשויים להישלח למבחני השמה ,לפי שיקול דעת החברה.
• המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
• הגשת מועמדות עד ליום א' ה.16.8.2020-

