
 
 

 לעמותה עירונית דרוש/ה מנהל/ת פרויקט בינוי כיתות לימוד
 

אגף  פרויקטמנהל/ת  העוסקת בפיתוח החינוך בעיר דרוש/ה ,עמותה עירונית בירושלים -עמותת לביא ל

אגף בינוי כיתות.ל בינוי ותקצוב  

 

 התפקיד:תיאור 

מנהל הפרויקט הראשי מטעם עמותת "לביא". אחראי, בכפיפות לראש המטה,  על הניהול המקצועי של 

המטה, על הגיבוש, והיישום של תכניות העבודה לבנייה הייעודית בפרויקט, בהיבטים ההנדסיים 

תוך הקפדה  והתקציביים. אחראי על תיאום של ניהול, ליווי ופיקוח כלל הפרויקטים שבאחריות המטה,

 בכללם: .על איכות התכנון והביצוע, עמידה בתקציב ובלו"ז

 יות אחריות על התפעול המקצועי השוטף של מטה הבינוי, בהתאם לנהלי העמותה, למדינ

 העירונית, ולהנחיות ראש המטה

  של תהליכי ההכשרה של עובדי המטהליווי מקצועי 

  ים לרשות המטה, והנחיות ראש המטהמדגיבוש וניהול תכנית העבודה, בהתאם למשאבים העו 

   ,ניהול תקציב הבינוי, גיוס המקורות הנדרשים ליישום הבינוי, ואחריות על מימוש התקציב

 בהתאם להנחיות ראש המטה

  ,אחריות על הבקרה ההנדסית בשלבי התכנון והביצוע, והפעלה מקצועית של חברות הבקרה

 למדיניות ראש המטהבהתאם 

  ות המטה, בהתאם להנחיות ראש וקידום הפרויקטים והעבודות שבתחום אחריתיאום, ליווי

 המטה

 ינהל חינוך, ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, במסגרת עבודת מטה בינוי כיתות לימוד ו/או מ

 ע"פ הנחיות ראש המטה

 דרישות:

 ( רישום תואר אקדמי בהנדסה אזרחית או באדריכלות או הסמכה כהנדסאי בניין או אדריכלות

 חובה -בפנקס ההנדסאים והטכנאים(

  חובה -שנים ניסיון בניהול פרויקטים של בינוי 5לפחות 

  חובה -מלש"ח לפחות 100קציב בהיקף של תוניהול , שנים לפחות ארבעניסיון ניהולי של 

  מפקחים, מהנדסים ובעלי בכללם  יכולת ניהול ותכלול הפרויקט וכלל בעלי התפקידיםוניסיון

 חובה -מקצוע

  יתרון. -אקסל ברמה גבוהה, ניסיון בעבודה על פריוריטי 

  אנגלית ברמה טובה 

  .סדר וארגון, ירידה לפרטים מחד ויכולת הסתכלות מלמעלה מאידך, חריצות, אחריות 



 
 

 

 קוח, הדרכה והנחייהכושר פי 

 יכולת קבלת החלטות ופתרון בעיות 

 ומתן כושר ניהול משא 

 המעומס עבודמידה בלחצים הנובעים כושר ע 

 ה בכתב ובע"פ וכושר ניסוח ודיווחכושר הבע 

  רישיון נהיגה לרכב מסוגB בתוקף 

 

 תנאי העסקה:

 משרה 100%, חוזה אישי
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