 20דצמבר2020 ,
ה' טבת ,תשפ"א
סימוכין268670 :

מכרז לתפקיד
אדריכל/ית בניה ראשית ויועצת נגישות
משרה מס' 15/20
מהות התפקיד:
•
•
•
•
•
•
•
•

ניהול ,קידום ומימוש של פרויקטי בניה ציבורית ,החל משלב התכנון הסטטוטורי,
תכנון מוקדם ומפורט ,מכרז ,ביצוע וכלה במסירה ובהליך הבדק של הפרויקט
הפעלה ,תיאום והנחיה של גורמים בחברה ומחוצה לה לעמידה ביעדי הפרויקט
מתן מענה מקצועי וקידום תהליכים בכל הקשור לחוזי ספקים ומתכננים
תאום ובקרה על פרויקטים שבאגף
ניהול והנחיה מקצועית לחברות מנהלות
יכולת בניסוח פרוגרמה תכנונית להגדרת תכולת הפרויקט
קשר עם כל הגורמים והרשויות המעורבים בתכנון של הפרויקטים
עבודה מול גורמי התכנון של הרשויות ומשרדי הממשלה

הדרישות:
•
•

אדריכל /מהנדס בניין בעל תואר מוכר ממוסד להשכלה גבוהה.
 3שנות ניסיון בתכנון ו/או ניהול פרויקטי בנייה בתחום הבניה הציבורית.

יתרונות בנושאים הבאים:
•
•
•
•
•
•
•

ניסיון בהובלת פרויקטי תכנון.
ניסיון והיכרות של הליכי תכנון סטטוטורי ,ליווי תכניות סטטוטוריות.
הכרות טובה עם מוסדות התכנון ,מוסדות ציבור ,רשויות ,משרדי ממשלה.
עבודת צוות.
כושר הבעה טוב בע"פ ובכתב וניסיון בניהול מו"מ.
יחסי אנוש טובים.
מורשה נגישות מתו"ס יתרון

הערות:
.1
.2
.3
.4

החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון רשימה מצומצמת של מועמדים
החברה 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
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז במידה ויגישו מספר מצומצם של מציעים
מעוניינים העומדים בדרישות הסף והרואים עצמם כמועמדים מתאימים לתפקיד ,מוזמנים
טלפון רב קווי ,074-7880000 :פקס074-7880001-5 .
רח' ביאליק  ,3קומה  ,8חיפה 33112

לשלוח את מועמדותם בצירוף קורות חיים ,מסמכים המעידים על השכלה ומסמכים על ניסיון
בעבודה כולל המלצות לגב' פנינה פרי דואר אלקטרוני  perry_p@yefenof.co.il :בציון מכרז
– 15/20אדריכל/ית בניה ראשית ויועצת נגישות .
 .5פניה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד
 .6תנאי השכר וחוזה ההעסקה הנם בהתאם ובכפוף להוראות משרד הפנים
 .7סודיות מובטחת

בכבוד רב,
סאלי גליצנשטיין
מנהלת כללית
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