תיאור התפקיד

לחברת כביש חוצה ישראל בע"מ,
חברה ממשלתית המופקדת
מטעם הממשלה על פרויקט
כביש חוצה ישראל (כביש  )6ועל
מיזמים נוספים של כבישי אגרה
וכן על תכנון וקידום פרויקט
רכבת קלה חיפה נצרת (רק"ל).

דרוש/ה:

סמנכ”ל/ית
פרויקט
רק”ל

סמנכ"ל/ית פרויקט רק"ל מופקד/ת על ריכוז והובלה של כלל הפעילויות
הקשורות בתכנון והקמה של רכבת קלה חיפה נצרת.
תנאי הסף המצטברים:
•אזרח/ית ישראלי/ת;
•תואר אקדמי בהנדסה אזרחית /הנדסת מכונות /הנדסת תעשיה
וניהול /כלכלה /מנהל עסקים
•ניסיון מוכח של  7שנים לפחות בתפקיד בכיר בניהול של פרויקטים
מורכבים בתחום התשתיות ו/או תשתיות תחבורה ,והכל בין השנים
.2005-2016
•שליטה מלאה בשפה העברית ושליטה טובה מאד בשפה האנגלית.

יתרונות:

בבחירת המועמד/ת תינתן עדיפות לניסיון של המועמד/ת בניהול של
פרויקטים מורכבים בתחום המסילות/רכבות ו/או תשתיות התחבורה
ו/או התשתיות ו/או הבניה ו/או פיתוח פרויקטים טכנולוגיים ,לניסיון
בפרויקטי תשתית בשילוב הסקטור הפרטי ( )ׂ BOT/PPPלהבנה בתחום
כלכלי/פיתוח עסקי/יזמי ,לניסיון בעבודה עם/מול גורמים ממשלתיים
וציבוריים ,וכן לרישום כמהנדס בפנקס המהנדסים והאדריכלים או תואר
אקדמי רלבנטי נוסף.
ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה ,בין בעצמה ובין באמצעות חברת
השמה ,למועמדים פוטנציאלים ולהזמין אותם להגיש מועמדותם בהליך
האיתור במועדים שנקבעו בו .הועדה תזמן את המועמדים הסופיים לראיון.
ועדת האיתור שומרת את הזכות לשלוח מועמדים סופיים למבחני התאמה
וכן לפנות לממליצים ולאנשי קשר.
ניתן לעיין בפרטים המלאים של ההליך באתר האינטרנט של
החברה שכתובתו www.hozeisrael.co.il :תחת הלשונית
"מכרזים" – "סמנכ"ל/ית פרויקט רק"ל".
את המועמדות יש להגיש באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי מועמד/ת
לתפקיד סמנכ"ל/ית פרויקט רק"ל" ,אליו יצורפו כל התעודות ,האישורים
והמסמכים המבוקשים בו וכמפורט במסמכי ההליך באתר .את השאלון
ניתן להוריד מאתר האינטרנט האמור לעיל.
בקשות לקבלת הבהרות ניתן להגיש במייל
 shulamit@hozeisrael.co.ilולוודא הגעתו באמצעות מייל חוזר
לא יאוחר מ.2/4/17 -
הבהרות ,שינויים ועדכונים להליך זה ,אם יהיו ,יופיעו באתר האינטרנט
של החברה ובאחריות המועמדים לבדוק טרם הגשת המועמדות האם
מופיעות הודעות עדכון הנוגעות להליך.
את מסמכי המועמדות יש להגיש לא יאוחר מיום רביעי ,5/4/17
עד לשעה  16:00בשני ( )2עותקים ,במעטפה סגורה ,עליה יירשם "מועמדות
למשרת סמנכ"ל/ית פרויקט רק"ל " למזכירת החברה ,גב' שולמית מלכא,
במשרדי החברה ברח' יגאל אלון  ,65קומה  ,7תל אביב.
לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר ,מייל או פקס.
הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות על פיו.

