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 מנהל/ת פרויקטים -2019/02וח אדם מכרז כ

 

משרת א לכ"מכרז מחדש בזאת רסמת מפ (החברה –)להלן חברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ ה

 שבוטל. 01/2019, זאת בשל שינוי ועדכון תנאי הסף ותחת מכרז כ"א מס' פרויקטים בחברה ת/מנהל

 

תכנון ול, יהבנהעוסק המקומית חצור הגלילית  עצהבשליטתה המלאה של המוהחברה הינה תאגיד עירוני 

ומשמש זרוע ארוכה של  ברחבי חצור הגליליתומתן שירותים התשתיות  ,יההבנום יצוע פרויקטים בתחוב

 .המועצה לביצוע מטלות שונות

 

ייזום, דרך הל הפרויקטים בחברה עוסק בניהול והובלה של כלל הפרויקטים בחברה משלב הד מנתפקי

ות בלת החלטמהותי בקים מהווה חלק טהפרויקמנהל  .ועד לביצוע בפועל ,כי מכרזהליו נוןהתכשלבי 

 חברה.השל ומתכלל תחתיו את פעילות הליבה העיקרית 

 

 ותיאורתחומי אחריות 

 תפקידה

רויקטים פביצוע התכנון ובתחום  ,הצוותים המקצועייםכלל  של ניהול ותכלול •

 על ידי החברה.המבוצעים 

 .החברהדי ל יצעים עחר פרויקטים המבורה אקבו תיאום, מעקב •

בונות, דיווח חשבונות אישור חשם, מעקב תקציבי של הפרויקטיניהול ו  •

 .ומעקב אחר קבלתם ייםמי מימון ממשלתלמועצה המקומית ולגור

 .המכרזים, ההתקשרויות והרכש בחברה כיהלי יהולנ •

 לביצוע בכל פרויקט."ז וול נית מפורטתכהכנת ת •

 רשיםדנם כישורי

 הותגבו וארגוןיכולות ניהול   •

 וש טוביםי אניחס  •

 עדוף משימותילחץ ותתחת בודה עיכולת  •

 ואחריות וקדי, קפדנות •

 יכולת עבודה עצמאית •

 ברמה גבוהה מאוד office-ל תוכנות הוכנות מחשב: כידע בת  •

  פת אםש –עברית ברמה גבוהה.  וכתיבהיכולת ניסוח  •

 השכלה

 )תנאי סף(

ה או בוהכלה גה להשר על ידי המועצרכש במוסד המוכקדמי שנר אתוא ת/עלב

 בחו"ל. אקדמייםהכרה מהמחלקה להערכת תארים ה /שקיבל

 ;או

אים והטכנאים סדלחוק ההנ 39תאם לסעיף או טכנאי רשום בה  ת/איסהנד

 .2012 -המוסמכים התשע"ג
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 ניסיון ניהולי ומקצועי

 )תנאי סף(

 צוות עובדים בכפיפות ישירה.ים על שנ)שלוש(  3 של  בעל ניסיון ניהולי •

 העיסוק בתחום ניסיון שנות (חמש) 5: לעיל כאמור אקדמי תואר בעל בורע •

 יהרלוונט

 .לוונטיהר העיסוק בתחום ניסיון שנות שש: רשום הנדסאי עבור •

 הרלוונטי העיסוק בתחום ניסיון שנות שבע: רשום טכנאי בורע •

 יתרון יינתן:

 רשויות מקומיות ודה מולבעבעלי ניסיון לב •

 פיתוח(, תשתיות, יו)בינ חום התכנון והביצועניסיון וידע בתלבעלי  •

רה ותנאי היקף מש

 העסקה

 . משרה 100%מלאה,  •

 גרתיות. נכונות לעבודה בשעות לא ש •

ף וכפחברה מנכ"ל ה שכרמ 60-70%, )בכירים( תנאי העסקה: חוזה אישי •

 .יםומשרד הפנ הקטוריון החברלאישור דיר

השתתפות במכרז תנאי 

 והערות

 12:00ה בשע 1.7.19ך עד לתאריתן להגיש מועמדות למשרה הנ"ל ני •

  project@kalkalit-hatzor.comל: דוא"באמצעות ה

 שה להשתתפות במכרז יש לכלול:בהגשת בק •

 תתעודות השכלה רלוונטיו -

 ורות חייםק -

 מקצועי /ות על ניסיון ניהולייקים קודמים המעידעסמות מהמלצ -

 ום ראיונות בחברה ף בשלמותם יזומן ליהס יתנאומד בעמצא יימועמד ש •

 .יםתרון יינתן לתושבי חצור הגלילית העומדים בכלל תנאי הסף המוגדרי •

תהיינה עמידה בתנאי בקשות שלא יכללו את כלל המסמכים הדרושים/ לא  •

 דיון.לנה ף, לא תובאהס

 ל החברה:יכנס לדף האינטרנט שאודות החברה ניתן להפרטים נוספים ל •

kalkalit-hatzor.co.il.www 

 כתובת:ל שאלות הבהרה יישלחו באמצעות המייל בלבד •

 project@kalkalit-hatzor.com  

 04-9070900: לפנות לטל'תן ני (טכניות בלבד)לשאלות  •
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