לחברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
דרוש/ה
ממונה/ת רמזורים
חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ,המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את
המטרו של מטרופולין תל אביב ,פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט
לאומי בתנופה .אנו מגייסים עובד/ת לתפקיד ממונה/ת רמזורים
כישורים נדרשים:
השכלה:
 תואר אקדמאי – חובה
 תואר בהנדסה אזרחית  -יתרון
ניסיון מקצועי
 ניסיון של שנתיים בתכנון תנועה /תכנון תחבורה /תכנון הנדסי /ניהול פרויקטים בתחום הנדסי -
חובה
 ידע וניסיון בתוכנות אופיס ,כולל  - MS Projectחובה
 ניסיון בתכנון רמזורים  -יתרון
 ניסיון בעבודה מול מערכות  - SAPיתרון
 ניסיון בניהול חוזים כולל היכרות עם תעריפי תכנון רמזורים  -יתר ון
 אנגלית ברמה גבוהה – יתרון

כישורים אישיים:
 סדר וארגון
 יכולת עבודה עצמאית ובצוות
 יכולת מעקב אחר תהליכים ומשימות
 כושר ביטוי טוב מאוד בעל פה ובכתב






רק פניות מתאימות תענינה
סודיות מובטחת
תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות ,ליוצאי/ות אתיופיה ולבני/ות העדה
הדרוזית
החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 12/3/2019

לחברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
דרוש/ה
עוזר/ת סמנכ"ל תנועה (משרה )2703
חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ,המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את
המטרו של מטרופולין תל אביב ,פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט
לאומי בתנופה .אנו מגייסים עובד/ת לתפקיד עוזר/ת סמנכ"ל תנועה
כישורים נדרשים:
השכלה:
 תואר ראשון – חובה
ניסיון מקצועי:
 ידע וניסיון של שנתיים בתהליכי תכנון/ניהול/ביצוע פרויקטים  -חובה
 ידע ושליטה בתוכנות  - OFFICEחובה
 אנגלית ברמה גבוהה – יתרון
כישורים אישיים:
 יוזמה
 סדר וארגון
 חשיבה מערכתית
 יכולת ניהול והנעה
 יחסי אנוש ותקשורת בין אישית
 יכולת ניסוח גבוהה בכתב ובע"פ
 יכולת עבודה עצמאית ובצוות







רק פניות מתאימות תענינה
סודיות מובטחת
תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות ,ליוצאי/ות אתיופיה ולבני/ות העדה
הדרוזית
החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 12/3/2019
www.keinan WORDדרך אתר קינן שפי
נא להפנות קורות חיים בקובץ
 sheffy.co.ilבתפריט גיוס והשמה > משרות פנויות .יש להקליד את מספר המשרה
(משרה  )2703במקום המתאים לכך.

לחברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

דרוש/ה
 PMOתנועה (משרה )2702
חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ,המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את
המטרו של מטרופולין תל אביב ,פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט
לאומי בתנופה .אנו מגייסים עובדים/ות לתפקיד  PMOתנועה
כישורים נדרשים:
השכלה:
 תואר ראשון – חובה
ניסיון מקצועי:
 ידע ושליטה בתוכנות ה - Office -חובה
 ניסיון באינטגרציה בין גופים בתוך החברה ומחוצה לה – יתרון
 ניסיון בניהול תהליכי מעקב ובקרה – יתרון
 אנגלית ברמה גבוהה – יתרון
כישורים אישיים:
 סדר וארגון
 יכולת טובה של איסוף מידע וניתוחו
 יכולת הבחנה בין עיקר לטפל
 יכולת עבודה עצמאית
 אדיבות ושירותיות
 בעל תקשורת בין אישית טובה







רק פניות מתאימות תענינה
סודיות מובטחת
תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות ,ליוצאי/ות אתיופיה ולבני/ות העדה
הדרוזית
החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 12/3/2019
www.keinan WORDדרך אתר קינן שפי
נא להפנות קורות חיים בקובץ
 sheffy.co.ilבתפריט גיוס והשמה > משרות פנויות .יש להקליד את מספר המשרה
(משרה  )2702במקום המתאים לכך.

לחברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

דרוש/ה
ממונה/ת הסדרי תנועה (מס' משרות)  -משרה 154
חברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ ,המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את
המטרו של מטרופולין תל אביב ,פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט
לאומי בתנופה .אנו מגייסים עובדים/ות לתפקיד ממונה/ת הסדרי תנועה
כישורים נדרשים:

השכלה:
 תואר אקדמאי – חובה
 תואר בהנדסה אזרחית  -יתרון
ניסיון מקצועי:





ניסיון של שנה לפחות בתכנון/ביצוע /פיקוח /ניהול בפרויקטים תחבורתיים /תשתיתיים בכבישים
קיימים לבעלי תואר בהנדסה אזרחית או  3שנות ניסיון לפחות לבעלי תואר בתחום אחר  -חובה
ידע ושליטה בתוכנות ה - Office -יתרון
ניסיון בעבודה עם מנהלי פרויקטים חיצוניים – יתרון
קורסים בתחום הסדרי תנועה/בטיחות  -יתרון

כישורים אישיים:
 יוזמה
 סדר וארגון
 ראייה מערכתית רחבה
 תקשורת בין אישית טובה
 יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה
 יכולת עבודה בצוות







רק פניות מתאימות תענינה
סודיות מובטחת
תינתן עדיפות למועמדים/ות עם מוגבלות ,ליוצאי/ות אתיופיה ולבני/ות העדה
הדרוזית
החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 12/3/2019

