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 20מאי2020 ,
כ"ו אייר ,תש"ף
סימוכין230587 :

חברת יפה נוף – תחבורה ,תשתיות ובנייה בע"מ
מכרז 05-20
מהנדס ראשי –אגף הבניה

מהות התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•

סיוע לסמנכ"ל הבנייה בהכנת תכנית עבודה רב – שנתית וחד – שנתית ,בתקצוב
הפרויקטים ,ואחריות לקידומם לפי תכניות אלה.
הנחייה מקצועית עליונה מול משרדי התכנון ההנדסיים ומשרדי הניהול והפיקוח ההנדסי
העוסקים בפרויקטים לרבות עבודה מול מנהלי הפרויקטים באגף.
אחריות כוללת על המכרזים.
קשר עם כל הגורמים והרשויות המעורבים בתכנון ובבצוע של הפרויקטים.
קשר ופקוח עליון על קבלני הביצוע כולל בקרה תקציבית ,לוחות זמנים ואיכות ביצוע.
בקרה תקציבית וקשר שוטף עם מממני הפרויקטים.
עבודה מול גורמי הרישוי והתכנון של העירייה והממשלה.

תנאי סף:
• מהנדס/ת אזרחי/ת  -רישוי בתחום המבנים.
• בעל/ת  7שנות ניסיון לפחות בתחום ניהול פרוייקטי בניית משרדים ו/או מוסדות ציבור
ו/או מרכזים מסחריים

קריטריונים לבחירה:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ניסיון בניהול פרויקטים של בניה ציבורית (לעניין סעיף זה יובאו בחשבון פרויקטים
שהסתיימו בהיקף של לפחות  5מלש"ח)
ניסיון ,במהלך החמש האחרונות ,בניהול תקציבי בניה בגופים ציבוריים בהיקף שנתי
העולה על  30מלש"ח.
ניסיון בניהול הביצוע של עבודות בניה והנדסה אזרחית בחברות בניה קבלניות (לעניין
סעיף זה יובא ניהול הביצוע של פרויקטים שהסתיימו בהיקף של לפחות  5מלש"ח)
ניסיון בקבלת היתרי בניה מרשות רישוי מקומית
ניסיון בעבודה מול -
משרדי הממשלה ,גופים ציבורים ועיריות היוזמים והמממנים פרויקטי בנייה ציבורית.
כושר הבעה טוב בע"פ ובכתב ,וניסיון בניהול מו"מ.
(יחסי אנוש טובים.
ידע בתוכנת  ,MSP ,OFFICEבנארית וכו
רישיון נהיגה ב'

• בוגר קורס ממונה בטיחות באתרי עבודה
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הערות:
 .1במקרה של ריבוי מועמדים ,החברה תהא רשאית לבחור מבין המועמדים שנראים לה
המתאימים ביותר ,רשימה מצומצמת של מועמדים שיוזמנו לראיון.
 .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 מהנדס בניה",
אליו יצורפו כל התעודות ,האישורים והמסמכים המבוקשים בו.
 .45פניה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד .סודיות מובטחת.
 .6תנאי השכר וחוזה ההעסקה הנם בהתאם ובכפוף להוראות משרד הפנים.
ההצעות תישלחנה בדוא"ל לכתובת הבאה  perry_p@yefenof.co.ilנא לציין מס' מכרז
לתפקיד מהנדס בניה ראשי .
ההצעה תכיל קורות חיים  ,תעודות המעידות על השכלה ,שאלון מועמד ,והמלצות .
המועד האחרון להגשת מועמדות הינו יום  7/6/2020שעה .12:00
בקשות שתגענה לאחר המועד האמור ,לא תובאנה בחשבון.

בכבוד רב,
שי יפתח ,מנכ"ל בפועל
יפה נוף-תחבורה תשתיות ובניה ציבורית בע"מ
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