
 

 

 מכרז פומבי 

 
 לחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד : 

 (2826משרה מספר ) ראש/ת אגף חדשנות ופיתוח עסקי

 
 תחומי אחריות:

  ומחוץ לחברהעל ניהול והובלת תהליכי החדשנות והפיתוח העסקי בתוך החברה אחריות 

  יזום והגדרת אסטרטגיית ומדיניות החברה בנושא חדשנות והפיתוח עסקי בהתאם לאסטרטגית
 החברה.

  .אחריות על חיפוש הזדמנויות ליזמות עסקית/חדשנית 

 וח עסקי.מעקב אחר שינויים ומגמות בארץ ובעולם בנושאי חדשנות ופית 

 .בניית והובלת קשרים עסקיים עם בעלי עניין רלוונטים שיש בהם כדאיות עסקית/כלכלית 

  בניית מסגרת שיתופי פעולה, פיתוח וחדשנות מול חברות בארץ ובחו"ל ,ניהול הקשר
 והממשקים מולם בתיאום עם הגורמים המקצועיים בחברה , כולל שימור השותפים/הלקוחות .

  תכנית עבודה שנתית ורב שנתית בתחום החדשנות והפיתוח עסקי .גיבוש וביצוע 

  ניהול תהליכי חדשנות בחברה , פיתוח וקידום סביבה מעודדת חדשנות והובלת תהליכי ושיפור
 למען קידום אסטרטגית החברה.

 
 :  סף תנאי

  תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל בכלכלה/ סטטיסטיקה/פיסיקה/מנהל
 סקים/ הנדסה/מדעי החיים/מדעי המחשב.ע

  שנה לפחות בעולם החדשנות ושנתיים לפחות בפיתוח עסקיניסיון מקצועי של. 

  בניהול צוות עובדים.שנים לפחות  3ניסיון ניהולי של 

 .אנגלית ברמה גבוה 

 
 קריטריונים המהווים יתרון: 

  באחד מתחומי ההשכלה הנ"ל.  תואר שני 

  שיפור והובלה של טכנולוגיות תהליכי שינוי,  שיפור ופיתוח מיזמיםניסיון בתכנון, הובלת ,
 חדשות.

 ארגון-ניסיון בייזום פרויקטים והנעת תהליכים חוצי.  

 ניסיון בניהול והובלת אסטרטגיות.  

 ניסיון עסקי מפותח במשק תחרותי. 

  או עסקית.ניסיון בעבודה בחברה ציבורית 

  לק/תשתיות/בנייה/תעשייה.הד משק/האנרגיהניסיון בעבודה בתחום 

 
 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(  5לתקופה של עד שנים עם אפשרות הארכה  5ההעסקה הינה למשך
 בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות.

  .מקום העבודה : הרצליה 
 

  www.pei.co.ilמאתר האינטרנט של בחברה   " שאלון אישי "על המועמד /ת למלא את  טופס 

 )דרושים(.



 

מייל לכתובת  24.5.2020את מסמכי המועמדות יש לשלוח לא יאוחר מיום 

 sheffy.co.il-navak@keinan 2826 בציון משרה מספר .  

 הגשת מועמדות ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים לא תיבחן.

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

mailto:מיילnavak@keinan-sheffy.co.il

