
 

 

 

 

 דסהנבמחלקת בינוי וה GISפרויקטים ואחראי לרכז/ת מכרז                       

 עובד/ת/ה חלקת בינוי והנדסה בחברה דרושלמ

 

 :תיאור תפקיד

  רכז פרויקטים ואחראיGIS .במחלקת בינוי 

 

 בינוי ותשתיות של  פרויקטים בתחום החברה הכלכליתביצוע מדיניות  -א

 יכוז של כל הפרויקטים המחלקתייםר. 

 של הפרויקטים כולל מעקב התקדמות משלב התכנון ועד גמר ביצוע. בניית לוחות זמנים לביצוע 

  לממונההצגת תמונת מצב. 

  חברההקיום הקשרים רלוונטיים לתפקיד עם שאר מחלקות. 

  הספקים שוניםניהול ההתקשרויות עם. 

 ניהול ומעקב אחרי תקציבים וניצולם. 

 ניהול ומעקב אחרי תהליכי תכנון ופיקוח על הביצוע. 

 תמיכה בעריכת בקשות תקציביות למשרדי הממשלה ומעקב אחריהן. 

  למשרדי ממשלהביצוע עריכת דו"חות. 

  ניהול האמור לעיל באמצעות מנהלי פרויקטים או באופן עצמאי, בהתאם לסוג הפרויקט והיקפו ועל פי החלטות
 .הממונה

 החברה של  GISתפעול מערכת ה -ב
 מעקב שוטף אחר מערכת הGIS  תיקון והטמעה של חומרים בשוטף.החברהשל , 

  בעתיד. החברהתכלול, בקרה ומעקב אחר שדרוגים ותוספות אותן תכניס 

 מתן שירות בנושא הGIS למשתמשים שונים. 
 

 תנאי סף
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  •

 וכן בעל תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים
 .הבניה הציבורית )תשתיות ומבנים(בתחום  שנים לפחות שלושניסיון מוכח של 

 :או

 -באותם תחומים 2012-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39רשום בהתאם לסעיף הנדסאי  •
 ()תשתיות ומבניםבניה הציבורית בתחום ה  שנים לפחות שלושניסיון מוכח של       

 
 חובה -מגורים בערבה 

 
 
 



 

 

 :דרישות נוספות

  ידע בתוכנות –יישומי מחשב  Office 

 יכולת עמידה אסרטיבית מול קבלנים ונותני שרות. 

 ייצוגיות רותיותיש, היכולת הובל. 

 יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות. 

 מוטיבציה גבוהה ורצון ללמידה. 

 מוכנות לעבוד בשעות לא שגרתיות במידה ויידרש. 

 סדר וארגון יכולת. 

 כושר התבטאות בכתב ובע"פ. 

 רישיון נהיגה בתוקף. 

  הכרה של מערכתAUTOCAD MAP 

  הפקת קבציSHAPE – .יתרון, יידרש ללמוד 

 , בכפוף לתנאי העסקה בחברה לפיתוח %100:  היקף משרה

 
 רק מועמדים/ות העונים לדרישות המשרה יוכלו להשתתף במכרז. 

 

 carmel@arava.co.il  למייל:  15/02/20יש להגיש קו"ח בכתב עד לתאריך: 

           

  4750600-054לפרטים נוספים ניתן לפנות לכרמל הר :                
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