
 

 

 מנהל פרויקטים  דרושבע"מ  לחברה הכלכלית מטה בנימין
 

מועצה בעלות בהמצויה  כלכלית"( הינה חברה החברהבע"מ )להלן: " החברה הכלכלית מטה בנימין
וביצוע  המועצהבתחום פיתוח  המועצהותפקידה לשמש כזרוע הארוכה של  אזורית מטה בנימין

 .פרויקטים
 

 .בכוונת החברה לאייש מספר משרות במסגרת מכרז זה() מנהל פרויקטים לחברה דרוש/דרושים

 התפקיד תיאור

, משלב צו החברהביצוע הפרויקט כלפי מזמין העבודה, גורמי חוץ והנהלת ו תכנון אחראי הובלת
ניהול פרויקטים בחברה וניהול הליכי  תחילת העבודה ועד מסירת הפרויקט למזמין, ובכלל זה:
 . תיאום מול כל הגורמים המעורבים בביצוע פרויקט וכיו"ב

אחריות על , אחריות על מעקב אחר טיפול בליקויי בטיחות, אחריות על אישור חשבונות שוטפים
אחריות להתריע בפני מנהל האגף/ סמנכ"ל על , מתן דיווחים למזמין העבודה /הנהלת החברה

אחריות עמידה ביעדי תקציב / לו"ז/ בקרת , שיש, לפתור ולהציע פתרונות, בשלב הביצוע חסמים
 אחריות על עמידה ביעד הפרויקט.ו איכות

 תנאי סף
 

 :במצטבר  בכל התנאים הבאיםיהיה רשאי להגיש מועמדותו אדם העומד 
 

 הכרה המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידיבעל  .1
 39סעיף הנדסאי רשום לפי לחילופין או  לארץ מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ

 .2012-ההנדסאים והטכנאים, תשע"ג חוקל

 

בתחום  שנים( 5 או טכנאי )לבעלי תעודת הנדסאי לפחות שנים 4של  מקצועי ניסיון .2
 הרלוונטי.

 

הבאים: ניהול פרויקטים,  לעניין סעיף זה "התחום הרלוונטי" משמעותו אחד מהתחומים
 תכנון ובניה ומקרקעין.ארגונים ציבוריים,  ב/עםתפעול, בינוי ופיתוח, עבודה 

 כללי והגשת המועמדות:

 והשכלתו לרבות המבקש להתמודד במכרז ישלח קו"ח ותעודות המעידות על כישורי המועמד
יש לציין   13:00בשעה  29/12/20לא יאוחר מיום  עד    adirh@binyamin.org.il  ל  במייל המלצות 

על המועמד המגיש  .הל פרויקטים )ואת שם המועמד(נהצעת מועמדות לתפקיד מבנושא המייל: 
-02את ההצעה לוודא קבלת מייל חוזר המאשר את קבלת המועמדות או לוודא טלפונית במס' 

 כי המועמדות התקבלה. חלפוןליחן מול הגב'    9977239

 מועמדויות שיגיעו לאחר המועד הקבוע לעיל לא ידונו.

באם יימצאו במסגרת המכרז יותר ממועמד אחד מתאים, החברה שומרת לעצמה על הזכות *
 לאייש תפקידי מנהלי פרויקטים נוספים על ידי מועמדים במכרז זה.

 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.

 בע"מ  חברה כלכלית מטה בנימין                                        

mailto:adirh@binyamin.org.il

