
 

  

 

  42/22מכרז מס' 

  מðהל פרויקטים   דרושבע"מ   לחברה הכלכלית מטה בðימין
  

מועצה  בעלות  בהמצויה    כלכלית") היðה חברה  החברה בע"מ (להלן: "  החברה הכלכלית מטה בðימין
וביצוע    המועצהבתחום פיתוח    המועצה ותפקידה לשמש כזרוע הארוכה של    אזורית מטה בðימין

  . פרויקטים
  

  . בכווðת החברה לאייש מספר משרות במסגרת מכרז זה)( מðהל פרויקטים :לחברה דרוש/דרושים

  התפקיד  תיאור

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

אחריות על  ,  אחריות על מעקב אחר טיפול בליקויי בטיחות ,  אחריות על אישור חשבוðות שוטפים
החברה /הðהלת  העבודה  למזמין  דיווחים  על  ,  מתן  סמðכ"ל  האגף/  מðהל  בפðי  להתריע  אחריות 

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

  תðאי סף 
  : במצטבר  בכל התðאים הבאיםיהיה רשאי להגיש מועמדותו אדם העומד 

  

שðרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל    בעל תואר אקדמי .1

 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

  או

 . 2012-לחוק ההðדסאים והטכðאים המוסמכים, התשע"ג 39הðדסאי רשום בהתאם לסעיף 

  או

 .2012-התשע"גלחוק ההðדסאים והטכðאים המוסמכים,  39טכðאי רשום בהתאם לסעיף  

הרלווðטי    5לפחות  בעל   .2 העיסוק  בתחום  ðיסיון  של  ( שðות  ðיסיון  רשום  שðים    6להðדסאי 

 שðים).  7ולטכðאי רשום ðיסיון של 

פרויקטים,   ðיהול  זה "התחום הרלווðטי" משמעותו אחד מהתחומים הבאים:  לעðיין סעיף 
  ðיה ומקרקעין. תפעול, ביðוי ופיתוח, עבודה ב/עם ארגוðים ציבוריים, תכðון וב

 . בכפיפות ישרהשðים לפחות בðיהול צוות עובדים מקצועיים  3בעל ðיסיון של   .3

  יכול להצטבר במספר מקומות עבודה שוðים וכן, איðו חייב להיות חופף.  3 -ו 2מודגש כי הðיסיון בסעיפים 

  כללי והגשת המועמדות: 

   על המעידות  תעודות  קו"ח,  ישלח  במכרז  להתמודד  אישורים  המבקש  והשכלתו,  כישוריו 
עד  adirh@binyamin.org.il (לרבות המלצות) לתמיכה בðיסיוðו המקצועי, לכתובת דוא"ל:

קטים" ואת הצעת מועמדות לתפקיד מðהל פרוי. יש לציין בðושא " 202220.12.לא יאוחר מיום  
על המועמד לוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר את קבלת המועמדות או לוודא  שם המועמד.  
 .כי מועמדותו התקבלה  02-9977167טלפוðית במס' 

  ו. שיוגשומועמדויותðלאחר המועד הקבוע לעיל לא ידו  



 

  

 

 

 

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

  .שים כאחדðית לגברים וðמודעה זו מופ 

  

  בברכה,

  בע"מ  חברה כלכלית מטה בðימין 


