
شروط حد أدنى:
حاصل على اللقب األول من مؤسسة أكادميية معترف بها في احلقوق. أ.  

عضو في نقابة احملامني وحائز على رخصة محامي سارية. ب.  
صاحب جتربة متراكمة خمس سنوات على االقل في تقدمي خدمات استشارة قضائية  ج.  
و/ قانوني  تنظيم  أو  و/  وزارة  لصالح  وذلك  خارجية  محامني  مكاتب  تشغيل  و/أو 
املُلزم  أخرى  هيئة  و/أو  حكومية  سلطة  و/أو  حكومية  شركة  و/أو  محلية  سلطة  أو 
مبناقصة حسب القانون و/او هيئة موازنة و/او مدعومة كما هو تعريفها في قانون 

اساس امليزانية - 1985 .
صاحب جتربة متراكمة ثالث سنوات في العمل مقابل وزارات و/او شبكة الشركات  د. 

احلكومية و/أو منظمات مختلفة و/أو هيئات جماهيرية.
صاحب جتربة متراكمة ثالث سنوات على االقل في حترير واعداد اجراءات ومصادقات  هـ.  

أمام منظمات مختلفة.
أولويات:

جتربة في العمل مقابل وزارات و/أو سلطة الشركات احلكومية و/أو منظمات مختلفة و/  
أو هيئات جماهيرية .

)بناء، تطوير،  التحتية  البنى  القضائية و/أو مرافقة في مجال  جتربة في االستشارة   
حتسني، بنى حتتية سياحية و/أو متاحف و/أو مراكز زوار (.

جتربة في حترير مناقصات حسب قانون الزام املناقصات وكذلك في حترير اتفاقيات من    
أنواع مختلفة )اتفاقيات مقاولة، اتفاقيات مستشارين، اتفاقيات مع شركاء وما شابه(

جتربة االشتراك في جلان مناقصات )كمشارك ثابت و/أو مدعو و/أو مستشار(   
االشتراك بدورات مهنية في مجال املناقصات أو قوانني العمل أو قوانني العقود أو القضاء    

التجاري أو ادارة مفاوضات أو مبادرات جتارية
ترسل السيرة الذاتية مع شهادات التعليم، وثائق فيها ما يثبت استجابة املرشح لشروط احلد 
االدنى وكل وثيقة مناسبة أخرى يشمل استمارة أسئلة للمرشح موقعا ومنسوخا )باالمكان 
 : االلكتروني  البريد  الى عنوان  رابط "مطلوب"(   ،  www.igtc.co.il العنوان:  تنزيله من 
باالمكان  او  )يشمل(.   13:00 الساعة   26.6.19 يوم  حتى   mishpat@igtc.co.il
وتطوير  قضاء  عام  مدير  نائب  لوظيفة  "ترشيح  عليه  يكتب  مغلق  مبغلف  يدويا  تقدميها 
ماحله،  التكنولوجية،  احلديقة  عنواننا-  في  الشركة  مكاتب  في  يوضع  لصندوق  االعمال" 

مبنى همجدال، الطابق الثالث، حتى املوعد املذكور.
االعالن مكتوب بصيغة املذكر لكنه موجه للنساء والرجال على حد سواء.
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نائب مدير عام قضاء وتطوير االعمال


