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  חברה הממשלתית לתיירותל
 שמשרדיה בירושלים

 
 ה דרוש/

 

 מהנדס/ת תכנון
 

החברה הממשלתית לתיירות הינה זרוע הביצוע של משרד התיירות, ליישום מדיניות 
פיתוח התשתיות בתחום התיירות ברחבי הארץ. החברה מזמינה מועמדים מתאימים, 

ניהול צוותי  , בין השאר, כולל ה/, אשר תפקידומהנדס/ת תכנוןפקיד להגיש מועמדות לת 
תכנון של פרויקטים הנדסיים, עבודה מול רשויות ציבוריות, הכנת תכניות עבודה  

 ותקציבים ועוד. 
 

 דרישות התפקיד 
 

 : תנאי סף       
 

 תואר אקדמי ראשון בהנדסה אזרחית. •

כנון של פרויקטים בחמש השנים האחרונות בניהול תלפחות  שלוש שניםנסיון של  •
 .גופים ציבוריים בהנדסיים 

 . השנים האחרונות בניהול צוותי תכנון עשרשנים לפחות ב  3נסיון של  •

 .Officeהכרת יישומי  •

יכולת ארגון, תכנון וקבלת החלטות, אסרטיביות, עמידה בלחץ, ניהול מו"מ,   •
 . ויכולת עבודה בצוות

 .שגרתיותעבודה בשעות לא  נכונות ל •

 . רשיון נהיגה בתוקף •
 

 :יתרונות יינתנו למועמדים אשר יציגו נסיון בקריטריונים הבאים

שנים לפחות בניהול תכנון של פרויקטים   5מהנדס/ת בעל נסיון מקצועי של  •
 .במגזר הציבורי הנדסיים בתחום התשתיות הציבוריות

 אחד.צוותי תכנון המונה לפחות חמישה יועצים כל נסיון בניהול  •

נסיון בעבודה מול או מטעם רשויות ציבוריות )כגון: חברות  מספר שנות  •
ממשלתיות; משרדי ממשלה ויחידות סמך; מוסדות תכנון סטטוטוריים; רשויות 

 עירוניות וחברות עירוניות; תאגידי מים וביוב וכד'(. 

 נסיון בהכנת תכניות עבודה ותקציבים. •

 וידע בתעריפי יועצים ומתכננים. נסיון •

 אמינות, סדר וארגון, אחריות אישית, ראש גדול ויצירתיות במציאת פתרונות  •
 

קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות, ומלוא המסמכים שיש בהם כדי 
להוכיח את עמידת המועמד בתנאי הסף ויתרונות שיינתנו, וכן כל מסמך אחר  

לכתובת דוא"ל:   12:00, עד השעה 7.12.20ום רלוונטי, יש לשלוח עד לי
yaronh@igtc.co.il  6363414-02יש לוודא טלפונית את קבלת הדוא"ל בטלפון. 

 02-6363414טלפון לבירורים: 
מודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לשני המינים  

 באותה מידה 
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