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  שמשרדיה בירושלים לתיירות לחברה הממשלתית

 וליווי הנדסי דרוש: ראש תחום משפט

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

 .וליווי הנדסי מועמדים מתאימים, להגיש מועמדות לתפקיד ראש תחום משפט

ההנדסה עם האגפים השונים של אגף האיטגרציה התפקיד כולל אחריות על ניהול 
בחברה לרבות אגף הרכש וההתקשרויות וניהול התביעות המשפטיות בתחום 

ליווי ביצוע הפרויקטים, תביעות חריגים וכמויות, ליווי תכנון  כולל, ההנדסה
כמויות כתבי תנאי סף מקצועיים, בקרה וניתוח של הגדרה של פרויקטים כולל 

 .ומפרטים

 :סף תנאי

או תיכנון או תעשיה וניהול  נדסהבהממוסד אקדמאי מוכר  ראשון תואר בעל .1
 .כל תואר אקדמאי רלוונטי אחרערים או הנדסאי אזרחי או 

 
 באחת מאלה: של שלוש שנים לפחות מצטבר ניסיוןבעל  .2

 
 .בתחום התשתיות ו/או ההנדסה וחוזים מכרזיםבעל ניסיון ב .א

 
 או
 

 .או מול גוף ציבורי בעל ניסיון בניהול תחומי התפעול של גוף ציבורי .ב

 

 ניסיון בקידום ותפעול פרויקטים.בעל  .3
 

 .בתוקף נהיגה ןרישיו .4
 
 :הבאים קריטריוניםב אשר יציגו ניסיון למועמדים יינתנו יתרונות

 ניסיון בעבודה מול או עבור חברות ממשלתיות. 
 .ניסיון בתפקידי מטה 

 יעיל של ניהול תוך ,במקביל משימותמספר רב של  לתעדףניהול ויכולת  כושר 
 .והשגת יעדים לוחות זמנים

  ,קבלת החלטות, אסרטיביות, ויכולת עבודה בצוותראיה מרחבית, יכולת ארגון. 
 

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

לכתובת דוא"ל:  12:00עד השעה , 2.202028.ליום רלוונטי, יש לשלוח עד 

noga@igtc.co.il:02-6363436 . יש לוודא טלפונית את קבלת הדוא"ל בטלפון. 
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מודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לשני המינים 
 .באותה מידה
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