
 תקנים 3יש  -   (382מס'  )משרה  פרויקט הרק"ל -מהנדס/ת ביצוע )מנהל/ת קטע( 
 ירושליםמיקום המשרה: 

 ו' –א' : עבודה בימים
 תיאור המשרה

o      "ז בבנייה תוך בנייה וניהול של ת"ע מסודרת לבנייה הייעודית בפרויקט, ניהול של לו
 עמידה ביעדי תקציב הפרויקט.

o      .חלק ממנהלת הפרויקט, בכפיפות למנהל ההקמה 

o       קידום והכנת תוכניות עבודה לביצוע, תוך תכנון משאבים לרבות כ"א ואמצעים. ניהול
 מו"מ מול קבלנים וספקים, בדיקת חשבונות ואישורם.

o      ו"ז ואיכות הביצוע.הקפדה על תכנון, עמידה בתקציב, ל 

 דרישות המשרה
o       מהנדס/ת אזרחי/ת 

o      5-7 שנות ניסיון בביצוע בתחום התשתיות 

o       יתרון –אקסל ברמה גבוהה, ניסיון בעבודה על פריוריטי 

o      )אנגלית ברמה גבוהה )כל המסמכים באנגלית 

o      למעלה מאידך, חריצות, סדר וארגון, ירידה לפרטים מחד ויכולת הסתכלות מ
 אחריות

בנושא  382, בציון משרה מס' jobs@shapir.co.il** קו"ח מתאימים יש לשלוח למייל 
 המייל**
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    (511מס'  )משרה  אחראי/ת לוגיסטיקה
 ירושליםמיקום המשרה: 

 ו' –א' : עבודה בימים
 תיאור המשרה

o       ,מתן תמיכה לוגיסטית במנהלת ובאתרי ההתארגנות של הפרויקט בתוך ירושלים
קבלת הזמנות מהאתרים בשטח, מתן פתרונות לתקלות לוגיסטיות, אחזקה שוטפת 

 של האתרים, ליווי ספקים, עבודה מול קבלני משנה.

o       / עבודה מול מחלקת הלוגיסטיקה בשפיר, איתור וסגירה של ספקים מקומיים
איתור וניהול קבלני משנה / צוותי  –יענון הסכמים קיימים, לאחר מיצוי מחירים ר

   אתר,

 בתחומי האחזקה השוטפת , מיזוג אוויר, ניקיון, פינוי פסולת , מנופים, הובלות ועוד.

o      עבודה  -הקמה, תפעול ואחריות על כל מערך התקשורת ומערכות המידע בפרויקט
 מול מח' התקשוב של שפיר .

o       בחודשים הקרובים )עד לגיוס של אחראי/ת מחסנים(: ניהול ותפעול מחסן ציוד
 וחומרים.

o       רפרנט בקליטת עובדים זרים לפרויקט בענייני מגורים, רכבים, התאקלמות בארץ
 וכו'.

o      .בכפיפות למנהל הרכש והלוגיסטיקה של הפרויקט 

 המשרהדרישות 
o       חובה –תואר ראשון רלוונטי 

o       ניסיון של מס' שנים בתחומי התפעול והלוגיסטיקה. ניסיון בפרויקטים בשטח– 
 יתרון משמעותי

o       חובה –אקסל, אנגלית ופריוריטי 

o       ראש גדול", סדר וארגון, שירותיות, חריצות, אחריות, מסירות, נכונות לעבודה"
 סיזיפית.

בנושא  511, בציון משרה מס' jobs@shapir.co.il* קו"ח מתאימים יש לשלוח למייל *
 המייל**
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    (512מס'  )משרה  אחראי/ת מחסנים
 ירושליםמיקום המשרה: 

 ו' –א' : עבודה בימים
 תיאור המשרה

o       אחריות לניהול ופיקוח על כל הפעילות הקשורה להזמנה, קבלה, אחסון, תיעוד
 מלאי, ניהול מלאי וכו'.

o       אחריות להובלה והפצה של חומרים, סחורות, כלים, ציוד וחלקים אחרים, בתיאום
 עם מנהלי הפרויקטים בשטח.

o       אחריות לניהול המחסנים: אחסון נאות / ניצול מיטבי של שטחי אחסון, קבלת
 כולל קליטה ממוחשבת, מיון הסחורה הנכנסת וסידורה במחסן,  –סחורה למחסנים 

ניפוק חומרים בהתאם להזמנות, הכנת משלוחים, קידום שיפור תהליכים לוגיסטיים, 
דה המחסן, יישום הוראות הכנסת תהליכים חדשים ומכשור לשיפור יעילות עבו

 בטיחות במחסנים, יישום נהלי איכות ודיווח על חריגות וקריאת מונים.

o      :אמינות מלאי במחסנים השונים, ניהול איתורים  אחריות לניהול המלאי במחסנים
במחסן בעזרת תוכנה קיימת, היכרות עם המודולים הרלבנטיים בתוכנת הפריוריטי 

 ספירות מלאי תקופתיות ומדגמיות.והפקת דו"חות, ביצוע 

o      .בכפיפות למנהל הרכש והלוגיסטיקה של הפרויקט 

 דרישות המשרה
o       חובה –תואר ראשון רלוונטי 

o       ניסיון של מס' שנים בניהול מחסנים. ניסיון בניהול מחסנים בפרויקטים הנדסיים– 
 יתרון משמעותי

o       חובה –אקסל, אנגלית ופריוריטי 

o       ,סדר וארגון, ירידה לפרטים, תודעת שירות ומוכוונות "לקוח", חריצות, אחריות
 סובלנות, מוסר עבודה גבוה.

בנושא  512, בציון משרה מס' jobs@shapir.co.il** קו"ח מתאימים יש לשלוח למייל 
 **המייל
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    (490מס'  )משרה  קניין/ית רכש
 נווה אילן –משרדים מיקום המשרה: 

 ו' –א' : עבודה בימים
 תיאור המשרה

o      .ביצוע פניות לספקים לטובת קבלת הצעות מחיר על פי צורכי הפרויקט 

o      .ביצוע טבלאות השוואה בין הצעות מחיר מתחרות 

o       הכנסת הזמנות לתוך מערכת המידע, קידום ומעקב אחר תהליך החתימה של
 הזמנות הרכש.

o      .ניהול מו"מ מול ספקים בתחום, בדיקת חשבונות ואישורם 

o      .חלק ממחלקת הרכש והלוגיסטיקה של הפרויקט, בכפיפות למנהל הרכש 

 דרישות המשרה
o      יתרון –ל / לוגיסטיקה תואר ראשון מנהל עסקים / תעשיה וניהו 

o       יתרון –ניסיון בתחומי הרכש / השילוח / לוגיסטיקה 

o       שליטה מלאה באקסל ובפריוריטי 

o       חובה -אנגלית ברמה גבוהה 

o       ,סדר וארגון, ירידה לפרטים מחד ויכולת הסתכלות מלמעלה מאידך, חריצות
 אחריות.

בנושא  490, בציון משרה מס' jobs@shapir.co.il ** קו"ח מתאימים יש לשלוח למייל
 המייל**
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    (489)משרה מס'  אחראי/ת ייבוא
 נווה אילן –משרדים מיקום המשרה: 

 ו' –א' : עבודה בימים
 תיאור המשרה

o       ריכוז כל המידע לעניין משלוחי היבוא מכל מחלקות שפיר בפרויקט ההקמה של
 הקו הירוק בירושלים.

o       תאום בין המזמין, הספק בחו"ל, מחלקת היבוא של שפיר, חברות ההובלה
 היבשתית, המחסן המקבל.

o       משאבים ניתוח תחזית משלוחים מתגלגלת במונחי שטחי מחסן נדרשים, תכנון
 לרבות כ"א ואמצעים. 

o      .ניהול מו"מ מול ספקים בתחום, בדיקת חשבונות ואישורם 

o      .חלק ממחלקת הרכש והלוגיסטיקה של הפרויקט, בכפיפות למנהל הרכש 

 דרישות המשרה
o       יתרון. –תואר ראשון מנהל עסקים / תעשיה וניהול / לוגיסטיקה 

o      .נדרש ניסיון בתחומי השילוח / היבוא / מחסנים / הובלות / מנופים / לוגיסטיקה 

o       שליטה מלאה באקסל ובפריוריטי 

o       חובה -אנגלית ברמה גבוהה 

o       ,סדר וארגון, ירידה לפרטים מחד ויכולת הסתכלות מלמעלה מאידך, חריצות
 אחריות.

בנושא  489, בציון משרה מס' jobs@shapir.co.il** קו"ח מתאימים יש לשלוח למייל 
 המייל**
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 (327)משרה מס'  פרויקט הרק"ל –אחראי/ת לו"ז 

 משרדים -נווה אילן מיקום המשרה: 
 ו' –א' : עבודה בימים

 תיאור המשרה
o       קריאת תכניות עבודה לשלב ההקמה בפרויקט, בנייה וניהול של לו"ז לעבודה

 בהתאמה.

o       נתיב קריטי, סיכונים, חסמים וכו', ניתוח ובחינת עומסי משאבים  -ניתוח לוחות זמנים
 בפרויקטים.

o       תמיכה שוטפת במנהלי פרויקטים בהיבט של עמידה בלו"ז מול תכניות העבודה
 המאושרות.

o      .התנהלות מול הפיקוח/המזמין בנושא של לוחות זמנים 

o      עבודה רבה בסביבת מחשב, עבודה מול גורמים פנימיים וחיצוניים בפרויקט 

 דרישות המשרה
o       חובה –מהנדס תעו"נ / תואר ראשון רלוונטי 

o       חובה  -תשתיות שנים לפחות בהקמה וניהול של לו"ז לפרויקטי בנייה /  5ניסיון של 

o       שליטה מלאה בכל יישומי ה– OFFICE ניסיון בעבודה עם ,MS- PROJECT 

o      אנגלית ברמה גבוהה 

o       סדר וארגון ברמה גבוהה, רמה בינאישית גבוהה, יכולת ניהול זמן עבודה, תעדוף
 משימות באופן עצמאי, עמידה 

 בלחץ, דייקנות וירידה לפרטים      
בנושא  327, בציון משרה מס' jobs@shapir.co.ilח מתאימים יש לשלוח למייל ** קו"

 המייל**
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   (423מס'  )משרה  פרויקט הרק"ל -ממונה בטיחות בעבודה 
 ירושליםמיקום המשרה: 

 ו' –א' : עבודה בימים
 תיאור המשרה

o       הובלת תהליכים לבנייה ויישום של מערך לניהול הבטיחות בפרויקט. כתיבת ת"ע
בתחום הבטיחות בפרויקט, כתיבת נהלים מערכתיים והוראות בטיחות מקצועיות, 

ביצוע תהליכי ניהול סיכונים וסקרי מפגעים שמהם ייגזרו הוראות הבטיחות 
 והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודה.

o      הדרכות בטיחות שנתית ווידוא יישום התוכנית, ביצוע הדרכות בטיחות  הכנת תוכנית
כלליות, הדרכות בטיחות לעבודה בגובה, הדרכות בטיחות אש, ביצוע תצפיות, ביצוע 

 מבדקי פתע לבחינת הטמעת הנהלים והוראות הבטיחות. 
o      :בתהליכי  בדיקת תנאי הבטיחות בפרויקט ויישום אמצעים פיזיים להפחתת הסיכונים

עבודה, במתקנים, בציוד ובמבנים שעונים על דרישות החוק. איתור מפגעי בטיחות 
 בפרויקט, תיקון ליקויים ועדכון נהלים בהתאמה.

o       היכרות עם הדרישות הרגולטוריות, הכנת דיווחים חודשיים, השתתפות בוועדות
 בטיחות, גיהות תעסוקתית ועוד.

o      ,ייעוץ והכוונה בתחום הבטיחות באתר, יישום והטמעה של  ביצוע תהליכי הסברה
נהלי הבטיחות מול מנהלים ועובדים בפרויקט, תוך הבהרת החשיבות והצורך המהותי 

 בתקנות הבטיחות ואכיפה מתמדת לטובת מניעת תאונות עבודה.
 דרישות המשרה

o       יתרון -חובה, מהנדס/ת / הנדסאי/ת  –תואר ראשון 
o      חובה )אישור כשירות בתוקף(, בוגר קורס  –ממונה בטיחות בתחום הבנייה  תעודת

 יתרון משמעותי –מדריך לעבודה בגובה  -השלמה ענפית 
o       שנים לפחות בתפקיד ממונה בטיחות בפרויקט בתחום התשתיות /  5ניסיון של

 בנייה 
o       שליטה מלאה בכל יישומי ה– OFFICE 
o      חובה -בוהה )כל המסמכים באנגלית( אנגלית ברמה ג 
o       היכרות עם שיטות ומודלים מתקדמים לביצוע תהליכי ניהול סיכונים בתחום

 הבטיחות
o      ניסיון בבנייה ויישום מערך לניהול בטיחות במגה פרויקט 
o       ויכולת אמינות ויושרה, מקצועיות בתחום, סדר וארגון ברמה גבוהה, נחישות

יכולת למידה מטעויות, יכולת פיקוח   התמדה במשימה לאורך זמן, אסרטיביות, 
 וקיום הנחיות. 

בנושא  423, בציון משרה מס' jobs@shapir.co.il** קו"ח מתאימים יש לשלוח למייל 
 המייל**
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