החברה לפיתוח הרצליה בע"מ
מבקשת לקבל הצעות למשרת ראש/ת אגף פרויקט הנדסי רב שנתי מורכב
תיאור התפקיד:
ניהול פרויקט תשתיתי רב שנתי מורכב ,הן בהיבטים הכספיים ,הן בהיבטים ההנדסיים והן בהיבטים
תפעוליים ,אשר עתיד להימשך מספר שנים ,ואשר יכלול את המטלות המפורטות להלן:
ריכוז הפרויקט בהיבט התכנוני משלב הפרוגרמה ועד לקבלת ההיתרים.
•

סיוע לעירייה בהכנת הנתונים ,לימוד התוכנית ,ניהול התהליך מול כלל הרשויות המעורבות בתוכנית וכן
יזמים פרטיים בשטח התוכנית ,במטרה להביא להבנות משותפות בכלל המרכיבים.

•

קידום הפרויקט בשלבי התכנון והביצוע אל מול גורמי הממשלה ועיריית הרצליה;

•

ניהול התכנון וניהול הביצוע ההנדסי;

•

קיום קשר שוטף מול משרדי ממשלה  /עירייה וכדומה;

•

קשר מול היזמים שיפעלו במתחם;

•

ניהול לוחות זמנים וניהול התקציב של הפרויקט;

•

אחריות על קשרי קהילה;

•

ניהול הביצוע עד מסירה.

תנאי סף (כישורים נדרשים):
•

אדריכל רשום ,או מהנדס בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ,או
שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באדריכלות.

•

לכל הפחות  5שנות ניסיון מקצועי בליווי תוכניות ארציות ותוכניות בניין עיר מטעם ועדה מקומית לתו"ב
(לתכנון ולבנייה) ,במסגרת עיר בת לפחות  80,000תושבים.

•

לכל הפחות  5שנות ניסיון בהליכי רישוי מטעם ועדה מקומית לתו"ב (לתכנון ולבנייה) ,במסגרת עיר
בת לפחות  80,000תושבים.

•

ניסיון של לכל הפחות  5שנות ניסיון בניהול צוותי תכנון ,במסגרת עיר בת לפחות  80,000תושבים.

תנאי העסקה:
משרה מלאה .חוזה אישי ,בהתאם לתנאי השכר החלים על תאגידים עירוניים .סולם הדרגות ותנאי שכר יהיו
בהתאם להוראות החלות על תאגידים עירוניים .דרגת שכר של מנהל אגף ובהיקף משרה של בין  60%ל70% -
משכר מנכ"ל החברה.
כללי :המשרה הינה בכפיפות למנכ"ל החברה.
החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש מאת המועמדים ,חלקם או כולם ,להיבחן במבחני התאמה.
המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
מועמדים שאינם עונים על הדרישות לא יענו.
הגשת מועמדות ,בצירוף קורות חיים ,תעודות ,המלצות ומסמכים רלוונטיים ניתן להגיש אך ורק באמצעות
משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת  ,hdc@h-d-c.co.ilוזאת עד ליום  10.08.2022בשעה  .12:00נא לציין "עבור
משרת ראש/ת אגף פרויקט הנדסי מורכב".
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