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 פרוייקטור/ית בינוי לקיבוץ כרמים

בקיבוץ  - פרויקטור/ית לריכוז כלל המהלכים הנדרשים והפעולות הנדרשות לטובת פרויקטים של  בניה 

 ההנהלה האסטרטגית. כרמים בכפוף להנחיות 

 כל הסעיפים מתייחסים הן לשלב עבודות הפיתוח ותשתיות והן לשלב הבינוי 

 מאפייני בעל/ת התפקיד:  

 יכולת הובלה  ·

 סדר וארגון  ·

 יכולות ניהול  ·

 יכולת הדברות הן עם גורמים קהילתיים והן עם בעלי מקצוע  ·

 עבודת צוות  ·

 ניסיון בהובלת פרוייקטים דומים  ·

 עבודה מול רשויות )רשויות מקומיות, רמ"י, בנקים( היכרות עם   ·

 אחריות: 

 הובלת פרוייקט הבניה על כל נגזרותיו והשלכותיו  ·

 עמידה בלוחות זמנים  ·

 ניהול תקציב הפרויקט  ·

 דיווחים שוטפים לקיבוץ ולקהילה ·

 דאגה לאינטרסים של הקיבוץ  -כללי  ·

 . ניהול תהליכי הבינוי: 1

 ומעקב אחריהם הגדרת לוחות זמנים לפרויקט, בקרה  ·

 הגדרת משימות ומטלות לחברת ניהול הפרויקט ובקרה אחר ביצוען  ·

 ביצוע הפרוייקט וידוא פיקוח מקצועי ויסודי על עבודות התשתית ו  ·

תיאום תכנון וקידום עבודות הפיתוח, ניהול ישיבות מול צוות התכנון של המועצה יחד עם   ·

 לפיתוח/בנייה. מנהל הפרויקט, טיפול בפתרון חסמים  

קשר מול מנהל הפרויקט והמתכננים והיועצים השונים : אדריכלים, קונסטרוקטור, יועץ   ·

 חשמל, יועץ אינסטלציה 

 תכנון ראשוני, תכנון מפורט, תכנון לביצוע  -בקרה על התכנון בשלביו השונים ·

ה,  טיפול בהגדרת המפרטים ואישורם יחד עם מנהל הפרויקט )חומרי הבנייה, מפרט הבניי  ·

 חומרי גמר וכו'( 

 סיוע בקבלת האישורים והיתרי הבניה  ·
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 . ניהול פיננסי:.  2

  ניהול תקציב הפרויקט וחשבונות הבנייה והפיתוח מול הנהלת חשבונות של הקיבוץ ·

חותם מורשה על חשבון הנאמנות )כולל   -אישור ובקרה על הוצאות בהתאם להתקשרויות  ·

 נאמן של חשבון הנאמנות הוראות לפעולות בחשבון הנאמנות(, 

   טיפול בהסדרים מול הבנקים למימון ומשכנתאות  ·

 

 

 . ניהול התקשרויות: 3

 בקרה ואישור הסכמים עם יועצים בתיאום עם עו"ד מטעם הבונים/קיבוץ  ·

 בתיאום עם חברת הניהול   בקרה ואישור התקשרות מול קבלנים לפרוייקט ·

 . ניהול קהילתי: 4

 עדכון לבונים: מייל שבועי + אסיפת בונים אחת לחודש או לפי הצורך  ·

 איסוף מידע נדרש מהבונים לרבות הוצאת סקרים לפי הצורך ·

 קשר בין הבונים הקבוצתיים והפרטיים לבין צוות התכנון והפיקוח  ·

 - הגורמים המקצועייםטיפול בבקשות מיוחדות/חריגות של בונים מול  ·

 

 המלצת ועדת איתור:   -היקף ושכר  

הפרויקט שמוגדר ראשון הינו פרויקט בנייה שלב ב', ותיתכן אפשרות להרחבת המשרה   ·

 לנפח משרה שיותאם לניהול פרוקטים נוספים בהמשך 

 עדיפות לתושב/ת כרמים  ·

 משרה.   30% ·

 

 office@kramimk.co.il: למייל 10.07.20עד לתאריך ה את קורות החיים יש לשלוח
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