
 
          

   
 

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

    ( 377)מכרז מס'  נכסים ראש/ת אגף 

 תחומי אחריות:

  ,אחריות על הבטחת ושמירת הזכויות הקנייניות והתכנוניות של החברה ברצועות הדלק

 במתקנים ובכל התשתיות למיניהן.

 .אחריות על נכסי החברה, לרבות נכסים לא תפעוליים 

 . טיפול בארנונות, אגרות והיטלי פיתוח 

  ,אחריות להקמה ותפעול מערכת מידע גיאוגרפית )ממ"ג( המרכזת בתוכה, באופן אינטגרטיבי

 את כלל האינפורמציה הנכסית של תשתיות החברה, עפ"י חלוקה לשדות.

 ועדות התכנון המקומיות.ויפול והסדרת בקשות החברה להיתרי בנייה והיתרי חפירה בט 

  ,אחריות להסדרת הזכויות התכנוניות של החברה, באמצעות תב"ע, והזכויות הקנייניות

 באמצעות הפקעות עפ"י פקודת המקרקעין.

  שתיות תו/או על המבקשים לבצע פעילות בסמוך  למתן היתרים ליזמים וקבלניםאחריות

 החברה.

 .טיפול בהשגות גבול של תשתיות החברה 

 .טיפול והסדרת שכירות בנכסים המניבים של החברה 

 .ריכוז הטיפול בפרויקט קרקעות הצפון 

 תנאי סף : 

  בגיאוגרפיה /הנדסה/אדריכלות עם , תואר אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל

 ניסיון בסטטוטוריקה/תכנון ערים .

  סטטוטריקה, עבודה  שנים לפחות בשניים מהתחומים הבאים: תכנון עירוני, 3של ניסיון מקצועי

 .ןיות, מקרקעיומול רש

   בניהול צוות עובדיםשנים לפחות  3ניסיון ניהולי של. 

 אנגלית ברמה גבוה. 

 קריטריונים המהווים יתרון: 

  באחד מתחומי ההשכלה הנ"ל.  תואר שני 

  במערכות מיפוי גיאוגרפית .קורסים והתמצאות 

  .ניסיון בעבודה מול ועדות תכנון ובניה, עיריות ומועצות מקומיות, רשויות ממשלתיות ורגולטוריות

 בקיאות בהליכי תכנון ובניה ורישוי סטטוטורי. 

 .ייצוג מול מוסדות התכנון 

 הערות :

,לאבחון תעסוקתי  הגשת המועמדות מהווה הסכמת המועמד/ת לעריכת ראיון ע"י ועדת האיתור

 ולמבדקי התאמה לסיווג ביטחוני. 

 ההעסקה הינה על הסכם אישי של עובד/ת  בכיר/ה בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.

שנים נוספות )בפעימות( בהתאם  5עם אפשרות הארכה לתקופה של עד  שנים 5ההעסקה הינה למשך 

 להוראות רשות החברות הממשלתיות.

 מקום העבודה : הרצליה. 

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

 )דרושים(.

 

 



 
          

   
 

 לכתובת מייל 1.11.2020את מסמכי המועמדות יש לשלוח לא יאוחר מיום 

 sheffy.co.il-navak@keinan  737בציון משרה מספר .  

 הגשת מועמדות ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים לא תיבחן.

 .גיוס לנשים , לבני מיעוטים , לבני העדה האתיופית ולבעלי מוגבלויות בהערה: תינתן עדיפות 

   רק פניות מתאימות תיענינה   
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