[מספר סידורי]

חברת יפה נוף – תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
מכרז לתפקיד
סמנכ"ל/ית תשתיות
משרה מס' 03/20
תנאי סף:
•
•

תואר ראשון בהנדסה אזרחית ממוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג
ניסיון של  5שנים לפחות במצטבר (ב 10-השנים האחרונות) בניהול והפעלה של חברות
קבלניות ומנהלי פרויקט ו/או בתפקיד ניהול בחברה קבלנית ו/או כמנהל פרויקט בשלב
הביצוע ,בפרויקטי תשתית (לצורך תנאי זה ייחשבו רק פרויקטים אותם ניהל במשך 6
חודשים ,לפחות)

מועמדים אשר יעמדו בתנאי הסף ידורגו על פי הקריטריונים הבאים:
•
•
•
•
•
•

היקף ניסיון בניהול פרויקטים – וזאת בהתאם להיקף הפרוייקטים ,מורכבותם ,משך
הניהול ותפקיד המועמד בפרויקט (יחשבו פרויקטים שמשך הניהול בהם עולה על 6
חודשים) ולפחות  50מלש"ח בשנה)
ניסיון בניהול ביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה יבשתית/ציבורית/הסעת המונים
ניסיון מוכח בניהול ביצוע העתקת תשתיות
ניסיון מוכח בניהול ממשקי ביצוע ובקרת לו"ז תקציבי פרויקטים
ניסיון בעבודה מול ו/או במשרדי ממשלה ו/או רשויות ו/או גופי תשתית
ניסיון מוכח בניהול עובדים והפעלת ספקים ונותני שירותים חיצוניים

כישורים נדרשים :
•
•
•
•
•
•

ראיה מערכתית רחבה
יחסי אנוש טובים עם כפיפים וממונים
יכולת עבודה בצוות
יכולת עבודה בתנאי לחץ
כושר ניסוח ויכולת ניהול משא ומתן
יכולות ניהול והנעת עובדים
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הערות:
 .1במקרה של ריבוי מועמדים ,החברה תהא רשאית לבחור מבין המועמדים שנראים לה
המתאימים ביותר ,רשימה מצומצמת של מועמדים שיוזמנו להופיע בפני וועדת האיתור.
 .2החברה רשאית על פי שיקול דעתה ,לשלוח מועמדים שיעברו שלב זה ,לראיון פסיכולוגי-
אבחוני וכן לדרוש חוות דעת ביחס לכשירותו של המועמד מכל מי שתמצא לנכון ,בכפוף לכל
דין.
 .3מעוניינים העומדים בדרישות הסף והרואים עצמם כמועמדים מתאימים לתפקיד ,מוזמנים
לשלוח את מועמדותם באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי מועמד לתפקיד סמנכ"ל
תשתיות" ,אליו יצורפו כל התעודות ,האישורים והמסמכים המבוקשים בו.
 .4את נוסח המודעה ,כפי שפורסמה ואת מסמכי הגשת ההצעה ניתן למצוא באתר האינטרנט
של חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ בכתב תחת לשונית דרושים.
 .5פניה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד .סודיות מובטחת.
 .6תנאי השכר וחוזה ההעסקה הנם בהתאם ובכפוף להוראות משרד הפנים.
ההצעות תישלחנה בדואר רשום למשרדי חברת יפה נוף-תחבורה ,תשתיות ובניה ציבורית בע"מ,
לכתובת ,רח' ביאליק  , 3קומה  8חיפה (נא לציין על גבי המעטפה" :מכרז סמנכ"ל תשתיות")
או להגיש מועמדותם במעטפה סגורה למזכירת החברה גב' פנינה פרי.
ההצעה תכיל קורות חיים וכן תיעוד ופירוט כמתחייב מהדרישות הרשומות לעיל ומעצם
המשרה.
המועד האחרון להגשת מועמדות הינו יום  19.3.2020בשעה .12:00
בקשות שתגענה לאחר המועד האמור ,לא תובאנה בחשבון.

בכבוד רב,
יפה נוף-תחבורה תשתיות ובניה ציבורית בע"מ
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