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

ה/דרוש             

(2706 משרה )תשתיות תיאום מחלקת ת/מנהל               

המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את , מ"נתיבי תחבורה עירוניים בע– ע "חברת נת
פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט , המטרו של מטרופולין תל אביב

ת מחלקת תיאום תשתיות /ת לתפקיד מנהל/אנו מגייסים עובד. לאומי בתנופה

 

:נדרשים כישורים  
 

:השכלה  

 חובה – ראשון תואר 
 יתרון – בהנדסה תואר 

 

מקצועי ניסיון  
 

 חובה – האזרחית ההנדסה בתחום בפרויקטים האחרונות השנים 7 במהלך לפחות שנים 3 של ניסיון בעל  
 חובה – פרויקטים של ובקרה במעקב, האחרונות השנים 7 במהלך לפחות שנים 3 של ניסיון 
 חב )השונות התשתיות חברות או/ו סטטוטוריות רשויות או/ו מקומיות רשויות מול בעבודה ניסיון '

 חובה'( - וכו וביוב מים תאגידי, כבלים, מקורות, בזק, חשמל
 יתרון – תחבורה תשתיות בפרויקטי ניסיון 

 
 

:אישיים כישורים  
 

 מערכתית ראייה 
 וארגון ניהול יכולת 
 טובים אנוש יחסי  

 

 

 רק פניות מתאימות תענינה 

 סודיות מובטחת 

 ות העדה /ות העדה האתיופית ולבני/לבני, ות עם מוגבלות/תינתן עדיפות למועמדים
 הדרוזית

  החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

  26/3/2019המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 

-www.keinan דרך אתר קינן שפי WORDנא להפנות קורות חיים בקובץ 

sheffy.co.il  יש להקליד את מספר המשרה . משרות פנויות<  בתפריט גיוס והשמה
. במקום המתאים לכך (2703משרה )

 



 

 

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

ה/דרוש               

( 156 משרה )קרקע מחלקת ת/מנהל

המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את , מ"נתיבי תחבורה עירוניים בע– ע "חברת נת
פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט , המטרו של מטרופולין תל אביב

 ת מחלקת קרקע/ת לתפקיד מנהל/אנו מגייסים עובד. לאומי בתנופה

:נדרשים כישורים  
 

:השכלה  

 חובה - גיאולוגיה או אזרחית בהנדסה ראשון תואר 
 יתרון – דרכים תכן או בגיאוטכניקה התמחות 

 

 
:מקצועי ניסיון  

 4 חובה - מיסעה מבני תכן או/ו קרקע הנדסת בתחום בתכנון ניסיון שנים  
 יתרון - תשתיות פרויקטי של בתכנון ניסיון 

 
:אישיים כישורים  

 מ"מו ניהול יכולת 
 חוץ גורמי הפעלת יכולת 
 עובדים צוותי וניהול ארגון כושר 
 תיאום ישיבות וארגון ניהול יכולת 

 

 

 רק פניות מתאימות תענינה 

 סודיות מובטחת 

 ות העדה /ות העדה האתיופית ולבני/לבני, ות עם מוגבלות/תינתן עדיפות למועמדים
 הדרוזית

  החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

  26/3/2019המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 

 

 

 



 

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

ה/דרוש         

 (משרות' מס )סגול/ירוק קו תכנון מחלקת ת/מנהל

המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את , מ"נתיבי תחבורה עירוניים בע– ע "חברת נת
פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט , המטרו של מטרופולין תל אביב

 סגול/ת מחלקת תכנון קו ירוק/ות לתפקיד מנהל/אנו מגייסים עובדים. לאומי בתנופה

 

:נדרשים כישורים  
 

:השכלה  

 חובה - ראשון תואר 
 יתרון – גיאוגרפיה או ערים ובינוי ארכיטקטורה או אזרחית בהנדסה שני או ראשון תואר 

 
:מקצועי ניסיון  

 בפרויקטי תכנון ליווי או תכנון ניהול או בתכנון האחרונות שנים 7 במהלך לפחות שנים 3 של ניסיון  
 של ניסיון או, גיאוגרפיה או ערים ובינוי ארכיטקטורה או אזרחית בהנדסה תואר לבעלי, אזרחית הנדסה

 השנים 7 במהלך אזרחית הנדסה בתחום בפרויקטי תכנון ליווי או תכנון ניהול או בתכנון לפחות שנים 5
 חובה - אחר תואר לבעלי, אזרחית הנדסה בפרויקטי לפחות שנתיים מתוכן, האחרונות

 יתרון - אזרחית הנדסה פרויקטי של המפורט התכנון שלב של תכנון ניהול או בתכנון ניסיון 
 יתרון – תחבורה בפרויקטי ניסיון  
 יתרון - חיצוניים ספקים בניהול ניסיון 

 

:אישיים כישורים  

 מערכתית ראייה 
 מ"מו ניהול יכולת 
 החלטות קבלת יכולת 
 גדול וראש יוזמה 
 ארגון יכולת 
 לתפל עיקר בין הבחנה 
 בעיות בפתרון יצירתיות 

 
 

 רק פניות מתאימות תענינה 

 סודיות מובטחת 

 ות העדה /ות העדה האתיופית ולבני/לבני, ות עם מוגבלות/תינתן עדיפות למועמדים
 הדרוזית

  החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

  26/3/2019המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 
 
 



 

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

ה/דרוש         

( 158 משרה )הנדסי QA מחלקת ת/מנהל

המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את , מ"נתיבי תחבורה עירוניים בע– ע "חברת נת
פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט , המטרו של מטרופולין תל אביב

  הנדסיQAת מחלקת /ת לתפקיד מנהל/אנו מגייסים עובד. לאומי בתנופה

 

:נדרשים כישורים  
 

:השכלה  

 חובה - אלקטרוניקה/חשמל /בניין הנדסאי או/ו, באדריכלות או/ו בהנדסה ראשון תואר 

 
:מקצועי ניסיון  

 הנדסיים בפרויקטים איכות בקרות בתהליכי או/ו ההנדסה בתחום פרויקטים בניהול שנים 3  של ניסיון 
 או/ו ההנדסה בתחום פרויקטים בניהול שנים 5 של ניסיון או, אדריכלות או בהנדסה תואר לבעלי

 חובה – אלקטרוניקה/חשמל/בניין להנדסאי הנדסיים בפרויקטים איכות בקרות בתהליכי
 יתרון – מורכבים הנדסיים בפרויקטים בעבודה ניסיון 
 תשתית, ותקשורת איתות מערכות, רכבת הנעת לצורך חשמל: כגון רכבתיות מערכות עם בעבודה ניסיון 

 יתרון - קרונות והנדסת מסילה
 יתרון – גבוהה ברמה אנגלית 

 

 
:אישיים כישורים  

 טובים אנוש יחסי 
 בצוות עבודה יכולת בעל 
 מסקנות הסקת יכולת 
 עצמאית עבודה יכולת 
 עובדים והנעת ניהוליות  יכולות בעל 
 מערכתית ראיה יכולת בעל 

 

 

 רק פניות מתאימות תענינה 

 סודיות מובטחת 

 ות העדה /ות העדה האתיופית ולבני/לבני, ות עם מוגבלות/תינתן עדיפות למועמדים
 הדרוזית

  החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

  26/3/2019המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 

 



 

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

 

ה/דרוש         

 (157 משרה )חשמל ת/ממונה

המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את , מ"נתיבי תחבורה עירוניים בע– ע "חברת נת
פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט , המטרו של מטרופולין תל אביב

 ת חשמל/ת לתפקיד ממונה/אנו מגייסים עובד. לאומי בתנופה

 

:נדרשים כישורים  
 

:השכלה  

 חובה–  ראשון בהנדסת חשמל תואר 
 חובה- ת רישיון חשמל בתוקף /בעל 

:מקצועי ניסיון  
 

 חובה– בדיקות  /ביצוע/ עם מערכות במתח נמוך וגבוה בשלבי תכנוןבעבודה לפחות שנתיים של ניסיון 
 יתרון-  כיבוי וגילוי אש מערכות בניסיון 
 יתרון-  ישראלים ואירופיים תקנים עם היכרות 
 יתרון -  ברמה גבוהה אנגלית

 

 

 
:אישיים כישורים  

 וארגון סדר  
 ממוחשבת בסביבה גבוהה עבודה יכולת 
 מידע וניתוח איסוף יכולת 
 אנליטית חשיבה 
 טובים אנוש יחסי 
 ובצוות עצמאית עבודה יכולת 

 

 

 רק פניות מתאימות תענינה 

 סודיות מובטחת 

 ות העדה /ות העדה האתיופית ולבני/לבני, ות עם מוגבלות/תינתן עדיפות למועמדים
 הדרוזית

  החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

  26/3/2019המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 

 



 

 

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

ה/דרוש         

 (2708 משרה )מקרקעין ת/ממונה

המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את , מ"נתיבי תחבורה עירוניים בע– ע "חברת נת
פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט , המטרו של מטרופולין תל אביב

 ת מקרקעין/ת לתפקיד ממונה/אנו מגייסים עובד. לאומי בתנופה

 

:נדרשים כישורים  
 

:השכלה  

 חובה – ראשון תואר 
 יתרון - המקרקעין שמאי בפנקס רישום או, ערים תכנון, בגיאוגרפיה שני או ראשון תואר 

:מקצועי ניסיון  

 חובה – המקרקעין בתחום לפחות שנים 3 של ניסיון 
 שומות בעריכת או תשתית פרויקטי ביצוע בליווי או הפקעות הליכי ליווי או בניהול לפחות שנה של ניסיון 

 חובה – מקרקעין
 חברות, מקומיות רשויות, ממשלה משרדי: ציבוריים גופים מול או ציבוריים בגופים בעבודה ניסיון 

 יתרון – ממשלתיות
 עם היכרות GIS ,יתרון – נתונים ומסדי אוטוקאד 
 יתרון – מקצועי יועצים צוות בהפעלת ניסיון 

 
:אישיים כישורים  

 נמרצות  
 גבוה ובלחץ משימות מרובת בסביבה עבודה יכולת 
 בצוות עבודה יכולת 
 עצמאית עבודה יכולת 
 החלטות קבלת יכולת 
 ובקרה מעקב לביצוע יכולת 

 

 רק פניות מתאימות תענינה 

 סודיות מובטחת 

 ות העדה /ות העדה האתיופית ולבני/לבני, ות עם מוגבלות/תינתן עדיפות למועמדים
 הדרוזית

  החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

  26/3/2019המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 

  נא להפנות קורות חיים בקובץWORD דרך אתר קינן שפי www.keinan-

sheffy.co.il  יש להקליד את מספר המשרה . משרות פנויות<  בתפריט גיוס והשמה
. במקום המתאים לכך (2702משרה )



 

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

ה/דרוש         

  מדיה ניו ת/רכז

המקימה את הרכבת הקלה ומקדמת את , מ"נתיבי תחבורה עירוניים בע– ע "חברת נת
פותחת לכם הזדמנות לקריירה מרתקת בפרויקט , המטרו של מטרופולין תל אביב

ת ניו מדיה /ת לתפקיד רכז/אנו מגייסים עובד. לאומי בתנופה

 

:נדרשים כישורים  
 

:השכלה  

 חובה – ראשון תואר 
 

:מקצועי ניסיון  

 חובה – חברתיות ברשתות תוכן וקידום בניהול לפחות שנתיים של ניסיון 
 חובה – תוכן ועריכת בכתיבה מוכח ניסיון 
 יתרון – אתרים באפיון ניסיון 
 יתרון – גבוהה ברמה אנגלית 

 

:אישיים כישורים  
 

 בכתב התנסחות יכולת  
  מידע וניתוח איסוף יכולת 
 שירותיות 
 יוזמה 
 יצירתיות 
 מעולה אישית בין תקשורת 

 

 

 רק פניות מתאימות תענינה 

 סודיות מובטחת 

 ות העדה /ות העדה האתיופית ולבני/לבני, ות עם מוגבלות/תינתן עדיפות למועמדים
 הדרוזית

  החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

  26/3/2019המועד האחרון להגשת המועמדות הוא 
 


