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לחברת תשתיות אנרגיה בע"מ, חברת התשתית הלאומית של משק האנרגיה 
 בישראל שמטרתה לספק צורכי תשתית משק האנרגיה של מדינת ישראל ,   

                                
 דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד :    

 (414)משרה מס'ראש/ת אגף פרויקטים 

 
 תחומי האחריות ומומחיות : 

מימוש תכניות העבודה , ביצוע והוצאה לפועל של הפרויקטים המאושרים בתכנית העבודה תוך 
 ניהול פרויקטים.  -עמידה בלו"ז , בתקציב ובאיכות הנדרשים. המומחיות הנדרשת 

 
 תנאי סף :

 

  ,תואר אקדמי ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל בתחומי: הנדסה, כלכלה
 מנהל עסקים, מינהל ציבורי, רו"ח, לוגיסטיקה. 

  שנים לפחות בתחומי: ניהול התכנון, ניהול הביצוע, ניהול האיכות  5ניסיון מקצועי של
 זמנית, של פרויקטים מורכבים.-בפרוייקטי תשתית, ניהול, בו

 לפחות. ₪ מיליון  150פרויקטים, בתקציב כולל שנתי של -ניסיון בניהול מגה 

  ניסיון וידע בניהול ובניית תקציב וניהולו, מכרזים ,ניתוח אומדנים, חוזים והתקשרויות של
 פרויקטים. 

  שנים לפחות בניהול צוות עובדים.  3ניסיון של 

 פלי, חברות תשתית ותאגידים ניסיון בעבודה מול חברות ממשלתיות, הסקטור המוניצי
 עירוניים. 

 .ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה 

  .רישיון נהיגה 
 

 קריטריונים המהווים יתרון :
 

 ארגון. -ניסיון בהובלת תהליכים מרובי ממשקים וחוצי 

   יתרון משמעותי. –תואר שני בתחומי ההשכלה המצוינים מעלה 

 טים יהוו יתרון.קורסים המהווים העשרה בתחומי ניהול הפרויק 
 

 הערות :
 

הגשת המועמדות מהווה הסכמת המועמד/ת לעריכת ראיון ע"י ועדת האיתור ,לאבחון תעסוקתי 
 ולמבדקי התאמה לסיווג ביטחוני. 

 ההעסקה הינה על הסכם אישי של עובד/ת  בכיר/ה בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.
שנים נוספות )בפעימות(  5של עד שנים עם אפשרות הארכה לתקופה  5ההעסקה הינה למשך 

 בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות.
 מקום העבודה : הרצליה, כולל נסיעות מרובות בכל הארץ. 

  www.pei.co.ilמאתר האינטרנט של בחברה  שאלון אישי""על המועמד /ת למלא את  טופס 
 (.קריירה)
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 , 12:00בשעה  3.20226.את מסמכי המועמדות יש לשלוח לא יאוחר מיום 

  414בציון משרה מספר  sheffy.co.il-drushim@keinan לכתובת מייל 

 הגשת מועמדות ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים לא תיבחן.

 ולבעלי מוגבלויות .הערה: תינתן עדיפות בגיוס לנשים , לבני מיעוטים , לבני העדה האתיופית 
 רק פניות מתאימות תיענינה   
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