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 לתפקיד מהנדס/ת החברה  2021/3מכרז כוח אדם מספר 
 

  לחברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה דרוש/ה מהנדס/ת ראשית.
 אחריות על תחום הפיתוח והביצוע בחברה. תפקיד מגוון ומאתגר בחברה צומחת ועיר מתפתחת.  

 מחפשים שחקן נשמה שרוצה להשקיע ולצמוח יחד איתנו.
 ם מופיעים באתר החברה באינטרנט. הגדרת התפקיד והתנאים המלאי

 

 העונים על דרישות הסף והקריטריונים הבאים:  ות/רשאים להגיש מועמדים .1
 

המהנדסים.השכלה:   ורשם  המל"ג  ע"י  מוכר  לימודים  ממוסד  אזרחית  בהנדסה  ראשון  בפנקס    תואר  רשום 
 המהנדסים והאדריכלים.

 
 ניסיון מקצועי: 

 חובה.  -תלפחו שנים 5 -יתוח תשתיות ובנית מבני ציבורניסיון בניהול פרויקטים בתחומים של פ •

  חובה.  -ידע בקריאת תוכניות  •

 חובה.  -ניסיון בפיקוח צמוד על פרויקטים •

   חובה. -עות מחיר ומעקב אחר תקציב פרויקטניסיון בבדיקת חשבונות, הוצאת הצ •

   .יתרון  -קבלנים, מוסדות וגופים ממשלתיים כושר וניסיון בניהול מו"מ עם •

 יתרון.  -סיון בתחום המוניציפאלי ובפיתוח עירוניני •

 . יתרון  -סיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהליינ •

   .יתרון  -,בינארית, דקל, אוטוכאדproject ,office msידע ושליטה בתוכנות  •

 
 תנאים נוספים:

  נשיאה באחריות לה ו / יכולת הוב  יכולת עבודה בתנאי לחץחריצות ו/    חסי אנוש מעוליםיו  תייצוגיושירותיות,  
/    אמינות ומהימנות רצון ויכולת למצא פתרונות / יעילות וסדר /    מהירה /   יצירתיות, יוזמה, הבנה ותפיסה   /

 כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל פה. /  ידיעת השפה העברית על בוריה/   רישיון נהיגה חובה
 

 כפיפות: למנכ"לית החברה. 
 . 100%היקף משרה: 

 מועד תחילת עבודה: מיידי. 
 שכר מנכ"ל החברה הכלכלית.    70%שכר : 

 

הכלכלית   .2 החברה  של  האיתור  לה    תזמןועדת  שיראו  מועמדים  המסמכים  לראיונות  פי  על  מתאימים, 
 . שיוגשו לה

במשרד  ת .3 העירוניים  התאגידים  על  הממונה  ידי  על  המאושרת  למסגרת  בהתאם  יקבעו  ההעסקה  נאי 
 אישי.  ויעוגנו בחוזה  הפנים

 מובהר בזה כי החברה רשאית שלא להתקשר עם אף אחד מהמועמדים.  .4

 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.  .5

לכתובת מייל     13:00בשעה    3.10.21תעודות והמלצות יש להעביר עד ליום    ,קורות חיים שאלון למועמד,   .6

.ilyona.org-hakal1@kfar 8971150-09, פרטים נוספים אפשר לקבל בטלפון. 
                                                          

 בברכה,
 

 עדי אליאס 
 מנכ"לית החברה הכלכלית כפר יונה. 

mailto:hakal1@kfar-yona.org.il

