לעמותה עירונית דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים בתכנון לאגף בינוי כיתות לימוד – החלפה לחל"ד
לעמותת לביא  -עמותה עירונית בירושלים ,העוסקת בפיתוח החינוך בעיר דרוש/ה מנהל/ת פרויקטים
בתכנון למטה אגף בינוי כיתות לימוד .הזדמנות להשתלב בארגון הנמצא בתנופה וצמיחה ,סביבת עבודה
דינאמית ומאתגרת המאפשרת למידה והתפתחות מקצועית בתחומים מגוונים.
במסגרת התפקיד ,מנהל/ת הפרויקטים אחראי/ת על ליווי מערך התכנון המוקדם ,ליווי ובקרה של התכנון
המפורט והמפרט העירוני .בנוסף ,אחראי/ת על יציאה למכרזי בינוי למוסדות חינוך שבאחריות המטה,
בהתאם לתוכנית העבודה ועמידה בלוח הזמנים של הפרויקטים הנמצאים באחריות המטה.

תיאור התפקיד:


ליווי והנחיה לתכנון מוסדות החינוך שבאחריות המטה ,לרבות תיאום בין גורמים פנים וחוץ
עירוניים שונים ,בהתאם להנחיות הממונה



ליווי הנחייה ובקרה על התכנון המפורט ,הבטחת יישום המפרטים ודרישות לקוח ו\או גורמי
מינהל חינוך בהתאם לתכניות העבודה



ביצוע בקרה אחר תהליכי העבודה והתקדמות התכנון המפורט והליך הרישוי של תכניות
ופרויקטים שבאחריות המטה והעמידה בלוח הזמנים שנקבע לכל שלב ושלב בתכניות
ובפרויקטים שבאחריותו ,בהתאם לתכניות העבודה וסדרי עדיפויות שנקבעו



תיאום ,ליווי וקידום התכניות ,הפרויקטים והעבודות שבתחום אחריות המחלקה מול גורמים
פנים וחוץ עירוניים רלוונטיים



טיפול בקידום הזמנות עבודה ו/או חשבונות רלוונטיים לעבודת התכנון בתיאום עם מנהלי
הכספים במטה ו/או בעירייה



ביצוע כל משימה ,מטלה או פרויקט ,במסגרת עבודת מטה בינוי כיתות לימוד ,ע"פ הנחיות
הממונה הישיר והנהלת המטה

דרישות:
תנאי סף:


תואר אקדמי בהנדסה אזרחית או באדריכלות או הסמכה כהנדסאי בניין או אדריכלות (רישום
בפנקס ההנדסאים והטכנאים)

 ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון עבודות בניה ו/או בפקוח על עבודות בניה
דרישות נוספות:


ניסיון בליווי פרויקטים של בינוי מרשות מקומית



רישיון נהיגה לרכב מסוג B

כישורים ומיומנויות:


כושר פיקוח ,הדרכה והנחייה



יכולת קבלת החלטות ופתרון בעיות



כושר ניהול משא ומתן



כושר עמידה בלחצים הנובעים מעומס עבודה



כושר הבעה בכתב ובע"פ וכושר ניסוח ודיווח

תנאי העסקה:
חוזה אישי
מיקום המשרה -ירושלים
כפיפות :מנהל פרויקטים בכיר
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*עדיפות תינתן לאנשים עם מוגבלויות*
* המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד*

